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EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE  

 

Autos nº: 5161480-31.2016.8.13.0024 

 

 

“Não se fala em localizar as origens do novo horror epidêmico. E, sim, 

alertar para que o fenômeno não se repita em ciclos.” Por Flávio Tavares – 

O Estado de São Paulo, publicado em 06 de março de 2020.1 
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, nos termos do artigo 129, inciso 

III; 196 e 197; 170; e  225, § 1º, inciso VII da Constituição Federal; artigo 1º, inciso I e do 

artigo 5º, inciso I, da Lei Federal nº 7.347/1985; do art. 300 da Lei Federal nº 13.105/2015; da 

Lei Federal 8.078/90; da Lei Federal 8080/90; do  art. 1º da Lei Municipal nº 7.852/99 e, ainda, 

com fundamento no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência apresentar o presente PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA  

com base nos NOVOS FATOS E FUNDAMENTOS que passa a expor: 

 

1- UM BREVE HISTÓRICO: 

 

A presente ação civil pública foi ajuizada tendo como base as reiteradas violações ao 

bem-estar animal, ao Direito do Consumidor e à saúde pública ocorridas nas dependências do 

Mercado Central de Abastecimento do Município de Belo Horizonte. 

O i. Magistrado primevo, com o costumeiro acerto e diante das irrefutáveis provas dos 

autos, deferiu o pedido liminar e determinou que os réus retirassem os animais do local, sendo 

 
1 MESQUITA, João Lara. Degradação Ambiental e o Novo Vírus, Correlação para Pensar. 13 de março de 2020. 

Estadão. Disponível em: https://marsemfim.com.br/degradacao-ambiental-e-novo-virus-correlacao-pra-pensar/. 

Acesso. 18 de março de 2020. 

https://marsemfim.com.br/degradacao-ambiental-e-novo-virus-correlacao-pra-pensar/
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vedada a entrada de outros novos pets destinados ao comércio. Contudo, irresignados, os 

requeridos interpuseram Agravo de Instrumento em face desta decisão, obtendo êxito parcial 

no provimento do recurso. Assim, o E. TJMG decidiu que os comerciantes que já mantinham 

animais para venda no local estariam autorizados a lá permanecer, vedando, no entanto, a 

entrada de novos lojistas no mercado para explorar esse ramo comercial, ou seja, a venda de 

bichos vivos. 

Importante ressaltar que o MPMG propôs recurso especial no STJ contra esse acordão 

do E. TJMG (2020/0061104-9), a fim de que seja restabelecida a decisão do Juiz Monocrático, 

eis que a manutenção do comércio de animais vivos no mercado central de BH ofende a 

legislação pátria Municipal, Estadual e Federal, bem como os preceitos da Carta Magna de 

1988. 

Feita esta breve introdução dos atos processuais até aqui ocorridos, passemos a análise 

dos graves acontecimentos posteriores que fundamentam o presente requerimento. 

 

2 – DOS FATOS NOVOS QUE FUNDAMENTAM O PLEITO 

 

2.1. Dos Riscos Sanitários Da Manutenção De Animais Em Local De Comércio 

De Alimentos e Potencial Disseminação Do COVID-19: 

 

Paralelamente aos fatos narrados acima, nosso país passa por uma grave ameaça à 

saúde humana e animal advinda do COVID-19, costumeiramente chamado de “coronavírus”. 

Este, em seu novo formato, tem contagiado e matado inúmeras pessoas ao redor do mundo, em 

especial, na Ásia e na Europa. 

Ante a alarmante disseminação do COVID-19 pelo mundo, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou que o surto da doença causada pelo novo 

coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais 

alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

Já em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, 
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pois atualmente, aproximadamente, 168 países confirmaram 209.839 casos de COVID-19 e 

8.778 mortes, dados que crescem diariamente. A maioria na China (81.174 casos e 3.245 

óbitos), Itália (41.035 casos e 3.405 mortes), Irã (18.407 casos e 1.284 óbitos) e Espanha 

(17.147 casos e 767 mortes).2  

No Brasil, até o dia 19 de março de 2020, foram contabilizados, aproximadamente, 

8.819 casos suspeitos de COVID-19 em investigação no Brasil, sendo que já há a confirmação 

de mais de 600 casos no país, com 07 óbitos, conforme Ministério da Saúde. 

O COVID-19 se alastra de forma avassaladora, sendo chamado de “inimigo 

invisível”: 

 
O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em todo o mundo 

ultrapassou nesta segunda-feira, 16, os casos registrados de Covid-19 na China. As 

mortes registradas fora do país asiático também excedem as contabilizadas pelo 

governo local.3 

 

Acredita-se que a nova emergência de saúde global, o coronavírus, assim como as 

DTAs e as zoonoses, teve origem na vida selvagem. As mudanças ambientais e climáticas, 

responsáveis por alterar o habitat dos animais e trazê-los para mais próximos das cidades, fazem 

com que centros mais populosos acabem se tornando moradia para alguns bichos selvagens, 

como camundongos, guaxinins, esquilos, raposas, pássaros, chacais, macacos, morcegos. Esses 

animais passam a viver em espaços verdes como parques e jardins, além de se alimentar dos 

resíduos que os seres humanos deixam para trás. 

Segundo os cientistas, o novo vírus sofreu mutações e está mais agressivo aos 

humanos, bem como há indícios de ter se originado em morcegos, passado por um animal 

silvestre intermediário (conforme sugerem os estudiosos) e, após, ter sido transmitido aos 

 
2 OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Brasil. Folha Informativa – Novo Coronavírus (COVID-19). 13 

de março de 2020. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-

coronavirus-2019-ncov&Itemid=875. Acesso: 17 de março de 2020. 
3BRAUN. Julian. “Casos de Coronavírus em Todo Mundo Ultrapassam as Infecções na China. 16 de março de 

2020. Revista Veja. Disponível em:https://veja.abril.com.br/mundo/casos-de-coronavirus-em-todo-o-mundo-

ultrapassam-infeccoes-na-china/. Acesso: 17 de março de 2020. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/china
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-ncov&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-ncov&Itemid=875
https://veja.abril.com.br/mundo/casos-de-coronavirus-em-todo-o-mundo-ultrapassam-infeccoes-na-china/
https://veja.abril.com.br/mundo/casos-de-coronavirus-em-todo-o-mundo-ultrapassam-infeccoes-na-china/
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humanos, como ocorreu na epidemia do SARS (Síndrome Respiratória Severa) no fim de 2002.4 

Por esta razão, as Autoridades Chinesas estão avaliando banir a venda de animais vivos nos 

mercados locais. 

Especialistas sustentam que o COVID-19 começou a se espalhar na China a partir de 

um mercado da cidade de Wuhan que reúne bichos, alimentos e pessoas, no qual “comerciantes 

vendiam animais legalmente, mantidos em barracas espremidas às centenas”5. Este tipo de 

mercado que vende frutas, vegetais, cortes de carnes de todas as espécies e animais vivos, como 

porquinhos da índia, tartarugas, peixes, dentre outros, são muito comuns na China. E, 

novamente, são fontes de riscos epidemiológicos que podem se proliferar em lugares que 

reúnem gente e bichos. “É assim que surgem novas doenças emergentes que a população 

humana nunca viu”, ressaltou o Biólogo e Vice-Presidente da EcoHealth Alliance, Kevin J. 

Olival 6 . 

Como os chineses tem costume de comer carne de animais silvestres, eles capturam 

esses animais silvestres e os confinam em uma pequena área nos seus mercados, favorecendo a 

transmissão fecal-oral e nasal entre os confinados, bem como a transmissão via secreção nasal 

para os humanos manipuladores dos animais e para as pessoas visitantes.7 

 
4 MYERS, Steven Lee. Do New York Times. “Coronavírus faz governo chinês rever legislação sobre mercado 

com animais vivos”.  30 de janeiro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-

governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721. Acesso em 28 de fevereiro de 

2020. 
5MYERS, Steven Lee. Do New York Times. “Coronavírus faz governo chinês rever legislação sobre mercado com 

animais vivos”.  30 de janeiro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-

governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721. Acesso em 28 de fevereiro de 

2020. 
6 MYERS, Steven Lee. Do New York Times. “Coronavírus faz governo chinês rever legislação sobre mercado 

com animais vivos”.  30 de janeiro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-

governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721. Acesso em 28 de fevereiro de 

2020. 
7 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
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A Wildlife Conservation Society de NY, por meio de seu Diretor Executivo de Saúde, 

Chiristian Walzer, advertiu que os vírus podem se espalhar através de salivas, sangue e fezes 

dos animais, sendo que “cada animal é um pacote de patógenos”8. 

Estudiosos afirmam que, com base no estudo material genético viral, todos o 

coronavírus humanos têm origem animal: SARS-CoV; MERS-CoV; HCoV-NL63 e HCoV-229 

e são considerados originários de morcegos. Contudo, somente os dois primeiros são 

transmitidos à espécie humana. Já as espécies virais HCoV-OC43 e HKU1, acredita-se na sua 

origem nos roedores, conforme ressalta a Virologista e Professora da Escola de Medicina 

veterinária da UFMG, Dra. Érica Azevedo Costa. 9 Advertiu ainda a especialista: 

 

Os animais domésticos e/ou silvestres podem ter papéis importantes como 

hospedeiros intermediários que permitem a transmissão do vírus dos hospedeiros 

naturais para seres humanos. Além disso, os próprios animais domésticos e/ou 

silvestres podem sofrer doenças causadas por coronavírus transmitidos pelos 

morcegos.10 

 
Os pesquisadores, atualmente, entendem que a origem e evolução dos coronavírus 

patogênicos humanos advém de uma recombinação em morcegos, sendo depois repassados a 

hospedeiros animais, denominados intermediários, nos quais o vírus adquire novas mutações 

antes da transmissão para os humanos.11 

Os coronavírus de morcegos provavelmente são transmitidos aos hospedeiros 

intermediários por contato direto com as fezes daqueles e, possivelmente, transmitidos aos 

humanos através do contato com secreções nasais dos animais. Investigações detalhadas 

descobriram que o SARS-CoV foi transmitido para pessoas na China, em 2002, por intermédio 

 
8 MYERS, Steven Lee. Do New York Times. “Coronavírus faz governo chinês rever legislação sobre mercado 

com animais vivos”.  30 de janeiro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-

governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721. Acesso em 28 de fevereiro de 

2020. 
9 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 
10 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 
11 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-faz-governo-chines-rever-legislacaosobre-mercados-com-animais-vivos-24219721
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
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de civetas (gatos selvagens), bem como que a espécie viral MERS-CoV teria sido transmitida 

à espécie por dromedários, em 2012.12  

Contudo, destacou a Virologista “que a maioria dos coronavírus animais, não são 

patogênicos para os humanos e infectam apenas uma espécie ou algumas espécies intimamente 

relacionadas, como aves, suínos, bovinos, gatos e cães, entre outros”13, não significando, pois, 

que necessariamente todo vírus será capaz de sofrer mutações no hospedeiro intermediário e 

tornar-se competente para transmitir a outras espécies animais ou para humanos. 

 No caso de cães e gatos, não há evidências de que possam ser infectados com o novo 

COVID-19 e funcionar como hospedeiros intermediários, mas a referida especialista também 

ressaltou que, de maneira alguma, podemos descartar de imediato, sem maiores estudos esta 

possibilidade.14 

Também, segundo o Comitê científico e de saúde única da World Small Animal 

Veterinary Association (WASAVA) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), não há evidência 

de que animais de estimação (cães e gatos) possam ser infectados ou transmissores de COVID-

19.15Apesar de um cão em Hon Kong ter testado positivo para o novo vírus, por ser a carga 

viral encontrada muito baixa, ela sequer causaria uma infecção, como relata a Professora Helena 

Lage da Faculdade de Zootecnia e Engenharia da USP. 16 Portanto, não se comprovou, ainda, 

se o animal estava infectado ou se o vírus estava superficialmente nele, como poderia ocorrer 

 
12 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 
13 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 
14 COSTA, Érica Azevedo. CORONAVÍRUS. CRMV-MG. 17 fevereiro de 2020. Disponível em: 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342. Acesso: 17 de março de 2020. 

15 CHALET, Aline. Cães e Gatos podem pegar coronavírus?. R7. 04 de março de 2020. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020. Acesso: 

14 de março de 2020. 

16 CHALET, Aline. Cães e Gatos podem pegar coronavírus?. R7. 04 de março de 2020. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020. Acesso: 

14 de março de 2020. 

http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
http://portal.crmvmg.gov.br/Destaque/Detalhe?Id=5342
https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020
https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020
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com qualquer objeto inanimado que fosse tocado pela tutora do animal, que já estava 

contaminada anteriormente e estava em contato com o cão, segundo afirmou a referida 

Professora.17  

Vejamos a orientação da World Small Animal Veterinary Association, Global 

Veterinary Comunit (WSAVA), por meio do Scientific and One Health Committees:  

 

Do not handle pets or other animals while sick. Although there have not been reports 

of pets or other animals becoming sick with 2019-nCoV, several types of 

coronaviruses can cause illness in animals and spread between animals and people. 

Until we know more, avoid contact with animals and wear a facemask if you must be 

around animals or care for a pet in order to protect the pet from the possibility of 

disease transmission.18 19 

 

No entanto, a fim de evitar maiores riscos, o comitê científico da Associação Mundial 

de Veterinários de Pequenos Animais (The World Small Animal Veterinary Association – 

WSAVA) emitiu, também, documento recomendando evitar o contato entre animais e pessoas 

possivelmente infectadas pelo vírus20. 

Por todo o exposto, os técnicos advertem que, embora não tenha havido relatos de 

animais de estimação e outros animais adoecendo de COVID-19, todos os cuidados necessários 

para evitar a proliferação da doença devem ser adotados até sabermos mais sobre o COVID-19. 

O Mestre em Comportamento Animal pela UC- Davis e Pós-Doutorando pela Max 

Institute of Animal Behavior and Research Associate of Coiba-AIP, Cláudio Manoel Monteza, 

em seu artigo “Coronavirus:precauciones con primates del neo-trópico por covid-19”, também 

 

17 CHALET, Aline. Cães e Gatos podem pegar coronavírus?. R7. 04 de março de 2020. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020. Acesso: 

14 de março de 2020. 
18 WSAVA. The New Coronavirus and Companion Animals - Advice for WSAVA Members. 09 de fevereiro de 

2020. Disponível em: https://webmail.mpmg.mp.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=33972&part=2. 

Acesso: 28 de fevereiro de 2020. 
19 Tradução nossa: “Atualmente, não há evidências de que animais de estimação ou outros animais domésticos 

possam ser infectados com este novo coronavírus. Além disso, atualmente não há evidências de que animais de 

estimação ou outros animais domésticos possam ser uma fonte de infecção para pessoas com o novo coronavírus. 

Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.” 
20

Disponível em <<https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/02/nCOV-WSAVA-Advisory-Document-Portuguese.pdf>> 

Acesso em 21 fev 2020.  

https://noticias.r7.com/saude/qual-e-o-risco-de-caes-e-gatos-pegarem-coronavirus-04032020
https://webmail.mpmg.mp.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=33972&part=2
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/02/nCOV-WSAVA-Advisory-Document-Portuguese.pdf
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ressalta a mutabilidade dessa espécie de vírus e apresenta sua preocupação com a possibilidade 

dele também acometer primatas, sugerindo a adoção de providências pelos Estados, como o 

fechamento de parques, santuários e reservas de conservação.  Explica o mestre em 

comportamento animal: 

 

Las transmisiones zoo-antropogénica ocurren cuando patógenos, como los virus, 

mutan y saltan a especies silvestres, un nuevo hospedero. Por ejemplo, poblaciones de 

Gorilas (Gorilla gorilla) y Chimpancés (Pan trogolodytes) han sido severamente 

afectadas por patógenos, como el virus de sarampión, polio o bacterias intestinales, 

procedentes de humanos y que fueron transmitidas mediante actividades de humanos 

(p. ej. turismo, cacería e incluso investigación) (Epstein and Price, 2009; Ferber, 

2000).21 

 

Por fim, Cláudio Monteza alerta: “Sin embargo, urge que países tomen acción por 

el bien de la fauna y los humanos.”22 (grifos nossos) 

Com fundamento nos alertas de todos os especialistas citados, inevitável não nos 

preocuparmos com a situação atual do Mercado Central! 

A culinária mineira é elemento que atrai turistas de diversos locais do país e do mundo. 

O Mercado Central, nesse sentido, é um marco na história de Belo Horizonte, sendo um ponto 

turístico amplamente visitado e reconhecido pelo comércio alimentício que ali ocorre. Contudo, 

também é fato público e notório que o estabelecimento possui estandes de venda de animais 

vivos, nos quais se encontram as mais diversas espécies faunísticas.  

 Como nos mercados Chineses, se reúnem no Mercado Central a venda de alimentos, 

como legumes, verduras e carnes; a venda de animais vivos de todas as espécies, expostos sem 

as devidas condições de saúde; e o trânsito de humanos. Todos convivem confinados num 

mesmo ambiente, propiciando assim um laboratório perfeito para a encubação do novo vírus e 

sua proliferação! 

 
21 MONTEZA. Claudio Manoel. Coronavirus:precauciones con primates del neo-trópico por covid-19. 17 de  

março de 2020. https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-

tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7. Acesso: em 17 de março de 2020. 
22 MONTEZA. Claudio Manoel. Coronavirus:precauciones con primates del neo-trópico por covid-19. 17 de  

março de 2020. https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-

tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7. Acesso: em 17 de março de 2020. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/msj.20140?casa_token=022TiF10GdoAAAAA:CnD-J4Y2SiE0vjDDsqn4xzKRd5omgg7fk9bAt5Nt5y8T9CnmvA1cPeJB9aLumiNTpPfFiF6m-ztFTkY
https://science.sciencemag.org/content/289/5483/1277.full
https://science.sciencemag.org/content/289/5483/1277.full
https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7
https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7
https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7
https://medium.com/@cmmonteza/coronavirus-precauciones-con-primates-del-neo-tr%C3%B3pico-por-covid19-cfd46bad35e7
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Malgrado se questione a constitucionalidade do comércio de animais naquele 

estabelecimento, certo é que se trata de local de relevante interesse para a saúde pública, uma 

vez que a permanência de animais em ambientes nos quais são manuseados alimentos in natura 

pode dar ensejo à contaminação destes, além de viabilizar a propagação de doenças transmitidas 

por alimentos (DTAs) e de zoonoses. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)23, as DTAs são aquelas 

causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de 

DTAs no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, 

vírus e outros parasitas. Na região das Américas, as doenças diarreicas são responsáveis por 

95% das DTAs. A OMS as considera como uma grande preocupação de saúde pública global, 

uma vez que são responsáveis pelo adoecimento de 01 a cada 10 pessoas, aproximadamente. 

Tratam-se de doenças que podem ser fatais, especialmente em crianças menores de 5 anos, 

sendo que os principais causadores das doenças transmitidas por alimentos são: i) Salmonella; 

ii) Escherichia coli; iii) Staphylococcus aureus; iv) Coliformes; v) Bacillus cereus; vi) 

Rotavírus; e vii) Norovírus. 

As zoonoses, por sua vez, são doenças, em geral, infecciosas, transmitidas por animais 

domésticos, silvestres ou pragas aos seres humanos, podendo ser pela convivência próxima ou 

pela ingestão de animais doentes. 

No caso do Mercado Central, nenhuma barreira é imposta para que os 

microrganismos advindos dos seres humanos e animais se cruzem, contaminando os próprios 

animais, os alimentos, os trabalhadores e os visitantes no local. 

Outrossim, o aumento do índice das chuvas, realidade com a qual teremos que lidar 

todos os anos em razão do aquecimento global, e o consequente contato dos animais com a água 

das enxurradas que inundaram o Mercado Central (e vão continuar inundando ano após ano) 

podem promover o adoecimento não somente dos bichos, como também de todos os seres 

humanos que com eles mantém contato direto ou indireto. Isso porque eventuais corpos 

 
23

Disponível em <<https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doencas-transmitidas-por-alimentos>> Acesso em 28 fev 2020.  

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doencas-transmitidas-por-alimentos
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estranhos que contaminam os animais são facilmente transportados para as demais áreas do 

estabelecimento, assim como para a cidade como um todo, através da força da água.  

Considerar o Mercado Central como estabelecimento composto por diferentes 

unidades não passa de ficção jurídica! Na prática e para todos os efeitos, inclusive para casos 

de disseminação de toxinas e doenças, como ocorreu com as chuvas torrenciais que alagaram o 

local, trata-se de imóvel único. 

Além disso, considerando o número de pessoas que transita pelos arredores do 

Mercado e a centralidade do ponto em que o estabelecimento está situado, é certo que potencial 

doença que se desenvolva em decorrência do contato entre os bichos, a água das chuvas e os 

seres humanos seria rapidamente propagada para todas as regiões do município. 

Nesse viés, a retirada dos animais das dependências do estabelecimento requerido é 

medida salutar, não somente em prol da vida e do bem-estar animal, mas também por questões 

de relevante importância para a saúde pública de Belo Horizonte. 

Não podemos nos olvidar ainda que as lojas no mercado central vendem, além de 

animais domésticos, bichos exóticos e silvestres! Comprova-se o alegado pelo BOPM anexado, 

em que foram apreendidas tartarugas na residência de um senhor autuado pela PMMA por crime 

ambiental, tendo ele afirmado que as adquiriu no mercado central sem nenhum controle de 

origem, e pelos relatórios da PC e SEMAD anexados, segundo os quais há animais silvestres 

exóticos a venda nas lojas do mercado central, mas sem controle de sua origem, conforme 

fls.19/20; 39 e 43; 73/74; 88; 117/118 do ofício n.32/DEMA/2020 remetido ao MP e relatórios 

individualizados das lojas produzidos pela SEMAD.  

Portanto, um motivo a mais para a preocupação de contaminação de alimentos e 

pessoas, bem como da disseminação do COVID-19 por meio destes animais no local, tendo em 

vista que ainda não há comprovação de quais silvestres podem ser transmissores do novo vírus 

nem das mutações que ele pode sofrer em contato com estes. 

Assim, não há como se admitir a manutenção dos riscos iminentes ao bem-estar dos 

animais, diante da possibilidade de inundação do mercado central, e à saúde humana, haja vista 

a possível propagação de zoonoses e doenças, nos termos demonstrados acima. É VITAL que a 
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situação dos animais abrigados nas dependências do Mercado Central seja revista, pois, em 

2020, é impensável se conceber que um local em que se reúnem pessoas e a venda de alimentos 

de todas as espécies sejam mantidos animais vivos! Trata-se de medida em PROL DA SÁUDE 

ÚNICA! 

 

2.2 – Das Medidas Emergenciais Adotadas e Recomendadas pelo Poder Público 

em Razão do COVID-19: 

 

Embora a escala de letalidade do coronavírus seja relativamente baixa, trata-se de 

patógeno cuja difusão é elevada, tendo como consequência a rápida propagação da doença. 

Diante do exposto, tendo ciência da gravidade dos danos causados à saúde pública e à economia 

dos países afetados, diversas medidas foram adotadas a fim de diminuir o índice de transmissão 

do vírus.  

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é no sentido de que todos os casos 

suspeitos devem ser isolados, testados, tratados e localizados. Nesse contexto, as medidas 

adotadas por diversos países e à nível internacional foram a redução e a contenção dos fluxos 

humanos, além do corte de voos comerciais. Isso porque, dada a rápida disseminação do vírus 

causador da doença, o isolamento social e a higienização adequada são as ações de maior 

eficácia, até o momento, para retardar a transmissão do COVID-19. 

Em atenção ao exposto, eventos esportivos, culturais e várias outras atividades que 

envolvam a concentração de pessoas, tal como shows, festivais, espetáculos de teatro e sessões 

de cinema, foram canceladas em diversos países.  

No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é que as autoridades locais avaliem 

quais as medidas mais adequadas de acordo com a situação de cada região no país, em atenção 

às diretrizes gerais traçadas pelo Governo Federal para cada estágio de propagação da doença. 

Nos locais em que já se verifica a transmissão comunitária do vírus, orienta-se que sejam 

reduzidos os deslocamentos para o trabalho, através da realização de reuniões via virtual, 

cancelamento de viagens não essenciais e do home office. Salienta-se que há possibilidade de 
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ser declarada quarentena quando o país atingir 80% da ocupação dos leitos de UTI, disponíveis 

para o atendimento à doença. 

Atendendo às recomendações supramencionadas, o Município de Belo Horizonte, por 

sua vez, agiu de forma mais intensa e incisiva. O Decreto Municipal nº 17.304, de 18 de 

março de 2020 suspendeu temporariamente os Alvarás de Localização e Funcionamento 

emitidos, bem como as autorizações para a realização de atividades com potencial de 

aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência Pública causada 

pelo agente Coronavírus – COVID-19. 

Nesse contexto, a legislação acima determinou o fechamento por tempo indeterminado 

de locais de potencial aglomeração de pessoas, incluindo, dentre os eles, os centros de comércio. 

 

Art. 1º – A partir do dia 20 de março de 2020, por tempo indeterminado, ficam 

suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento – ALFs – emitidos para 

realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, em razão da 

Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 17.297, 

de 17 de março de 2020, especialmente para: 

I – casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; 

II – boates, danceterias, salões de dança; 

III – casas de festas e eventos; 

IV – feiras, exposições, congressos e seminários; 

V – shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas; 

VI – cinemas e teatros; 

VII – clubes de serviço e de lazer; 

VIII – academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico; 

IX – clínicas de estética e salões de beleza; 

X – parques de diversão e parques temáticos; 

XI – bares, restaurantes e lanchonetes. 

 

No caso em tela, sendo o Mercado Central um condomínio de lojas, certo é que se 

encontra no rol de estabelecimentos cujo fechamento é obrigatório a partir do dia 20 de 

março de 2020, conforme determina o decreto colacionado acima. Contudo, questionam-se as 

condições de abrigo e manutenção dos animais comercializados no local diante da paralisação 

temporária de suas atividades.  

Conforme extrai-se das representações enviadas à Ouvidoria do Ministério Público, 

cujo teor corresponde àquelas enviadas pelo Movimento Mineiro em Defesa dos Animais a 
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Promotoria de Justiça, verifica-se que os animais permanecem no interior do Mercado Central, 

diariamente, mesmo após o fim do horário de funcionamento.  

Tamanha a gravidade do caso e a mobilização da sociedade para a defesa dos 

animais que permanecem confinados no Mercado Central, que a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, por meio do Deputado Estadual Noraldino Junior, Presidente da Comissão 

de Bem-Estar Animal, e o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Germano Luiz Gomes 

Vieira, em conjunto com o Subsecretário de Fiscalização Ambiental, Robson Lucas da Silva, e 

a Coordenadora de Fauna e Pesca da SEMAD, Dra. Samylla Mól, apresentaram ao Ministério 

Público pedido expresso de providências no que tange à garantia da saúde e da vida dos 

animais mantidos no Mercado Central em razão do Decreto Municipal nº 17.304, de 18 

de março de 2020 (documentos anexados). 

No contexto atual de fechamento das lojas por tempo indeterminado e considerando 

as recomendações do Poder Público para que se reduzam os deslocamentos e o uso de transporte 

público, a fim conter a propagação do COVID-19, permitir a manutenção dos animais no 

interior do Mercado Central durante todo este período viola o bem-estar animal, constitui crime 

de maus-tratos e põe em risco a saúde única no município de Belo Horizonte! 

Portanto, urge a retirada imediata de TODOS OS ANIMAIS de TODAS as lojas do 

Mercado Central e sua consequente destinação à locais seguros e adequados, nos quais lhe 

sejam assegurados abrigo, tratamento, alimentação e dessedentação adequados e satisfatórios, 

além de viabilizar o exercício de seus comportamentos naturais conforme as respectivas 

espécies, nos termos dos ditames legais e constitucionais exaustivamente já expostos no 

decorrer deste processo. 

 

2.3 – Dos Riscos de Inundação e de Outros Desastres no Mercado Central: 

 

Como é de conhecimento de todo o país, Belo Horizonte e região metropolitana foram 

assoladas por intensas chuvas, no período de 27 a 31 de janeiro, bem como no final de fevereiro 

do corrente ano, que ocasionaram situações de calamidade pública nas cidades. A destruição de 
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vias e residências, os desmoronamentos de encostas, as enchentes, as perdas de vidas humanas 

e de animais decorrentes das enormes precipitações na região foram incalculáveis e o Mercado 

Central de Belo Horizonte não ficou imune a estas ações devastadoras. 

Segundo relatado nas mídias e redes sociais, as chuvas torrenciais, em especial a do 

dia 28 de janeiro, alagaram parte do mercado central e, por pouco, os animais que lá 

permaneciam enjaulados não morreram afogados, sem qualquer chance de fuga. Vejamos a 

divulgação do dia 29 de janeiro de 2020 constante na página da AuQueMia, do site da Uol, por 

meio da jornalista Daniela Costa: 

 

“Enjaulados, animais do Mercado Central podem ser as próximas 

vítimas das enchentes.”  

Diante das chuvas torrenciais dos últimos dias, os ativistas da causa 

animal na capital mineira temem pelo pior no Mercado Central, um dos 

principais patrimônios culturais da cidade. Localizado no centro de 

Belo Horizonte, os inúmeros animais que seguem enjaulados no interior 

do estabelecimento podem ser as próximas vítimas das enchentes. Isso 

porque na noite da última terça-feira, 28, os arredores do local foram 

completamente alagados. A preocupação é se os altos níveis no volume 

das chuvas pode resultar no alagamento da ala onde eles são mantidos. 

“Por sorte escaparam desta vez. Mas correm sérios riscos de morrerem 

afogados e enjaulados”, declarou o Movimento Mineiro pelos Direitos 

Animais. Segundo eles, para evitar mais um crime ambiental em Minas 

Gerais, esta seria a hora de retirar todos os bichos do local. “Com mais 

alguns milímetros de chuva milhares de cães, gatos, pássaros, entre 

outras espécies, morreriam submersos pela enchente sem chances de 

resgate, pois além de ficarem presos em gaiolas, o local não possui 

plano de emergência para socorrê-los”, diz Mariana Licéia, presidente 

da ONG Proteger. “Solicitamos às autoridades do município e à 

promotoria de Meio Ambiente que façam valer a legislação ambiental 

e os princípios da prevenção e precaução que devem ser aplicados 

nestes casos”, declara24. 

 

 
24 COSTA, Daniela. AuQueMia. Enjaulados, animais do Mercado Central podem ser as próximas vítimas 

das enchentes. 29 de janeiro de 2020. Disponível em: https://blogs.uai.com.br/auquemia/2020/01/29/enjaulados-

animais-do-mercado-central-podem-ser-as-proximas-vitimas-das-enchentes/. Acesso: 28 de fevereiro de 2020. 
 

https://blogs.uai.com.br/auquemia/2020/01/29/enjaulados-animais-do-mercado-central-podem-ser-as-proximas-vitimas-das-enchentes/
https://blogs.uai.com.br/auquemia/2020/01/29/enjaulados-animais-do-mercado-central-podem-ser-as-proximas-vitimas-das-enchentes/
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Ante esse cenário catastrófico, a população e os movimentos de proteção aos animais, 

angustiados com uma possível tragédia, remeteram representações ao Ministério Público 

(documentos anexados). Solicitaram a adoção de medidas urgentes para a retirada dos animais 

das dependências do Mercado Central de BH, considerando que várias alas do mercado foram 

inundadas com as chuvas torrenciais e o risco iminente destas alcançarem a ala destinada aos 

bichos, causando o afogamento deles. Ressalte-se que eles ali permanecem enjaulados durante 

toda a noite e finais de semana, enquanto o estabelecimento se encontra fechado, sem que 

existam pessoas responsáveis por evacua-los em qualquer eventualidade ou para garantir seu 

bem-estar. Fato que agrava o risco de morte desses animais em caso de um desastre no mercado, 

seja por inundações, seja por incêndios, por exemplo.  

Importante mencionar ainda que o Movimento Mineiro de Defesa dos Animais 

apontou sua extrema preocupação com os animais engaiolados no local e que lá permanecem 

mesmo após o término do horário de funcionamento, eis que não há qualquer plano emergencial 

para evacuação destes animais em caso de alagamento, incêndio ou qualquer outra tragédia.  

Em 07/02/2020 foi realizada reunião com a SEMAD e a Polícia Civil no MPMG 

(documento anexado) a fim de traçar estratégias conjuntas no intuito de tentar se evitar que 

possíveis tragédias ocorram no mercado central em caso de chuvas torrenciais ou outros 

desastres. Nesta oportunidade, o Sr. Bruno Zuffo Janducci, Diretor da DIAE da SEMAD, 

ressaltou que dificilmente será possível executar qualquer plano de evacuação dos animais do 

Mercado Central em caso de alagamento das instalações, o que preocupou sobremaneira os 

participantes da reunião. Restou decidido que a SEMAD, o CRMV e a PCMG realizariam 

avaliação da situação dos animais no próprio mercado central. 

Nos relatórios anexados emitidos pelos técnicos da Polícia Civil de Minas Gerais, 

Ofício n.32/DEMA/2020, e da SEMAD constou-se que NÃO HÁ UM PLANO 

EMERGENCIAL PARA O RESGATE DOS ANIMAIS em casos de desastras! 

 

“Já o Mercado Central, que é um condomínio de lojas, em contra partida oferece a 

vigilância permanente por meio de segurança de empresa especializada que realizam 

rondas 24horas por dia. Em situações de emergência, os vigias têm autorização 

expressa para realizar o contato com autoridades competentes, ligar para os lojistas 

avisando os fatos e arrombar portões, trancas e cadeados. Afirmaram que não há um 



 

16 

 

planejamento direcionado para os animais, mas que até o momento nenhuma das 

situações emergenciais questionadas acima ocorreu.  (fls.137/138 - Ofício 

n.32/DEMA/2020) grifos nossos. 

 

“No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, 

local onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como AVIÁRIO 

DEJANIR. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

(...) 

Foi constatado que o empreendimento, assim como os demais ali localizados, não 

possuía plano para manejo/resgate de animais em situações de desastres”. 

(Relatório n.01/2020 – SEMAD) 

 

 

Mesmo diante de uma análise superficial do relatado acima, verifica-se que não há 

qualquer preocupação dos lojistas em planejar a retirada dos animais do local em caso de 

desastres, como inundação ou incêndio, bem como que, mesmo após as torrenciais chuvas do 

fim de janeiro que assolaram Belo Horizonte e inundaram parte do mercado central, nenhum 

deles foi sequer acionado pelos vigilantes para providências quanto aos animais que ali 

permanecem, mesmo após o fim do expediente! 

Importante mencionar que, diante do cenário atual do aquecimento global, essas 

precipitações intensas deixaram de ser episódios isolados e se tornaram recorrentes, comuns no 

nosso dia a dia.  

Segundo o Doutor em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

e Coordenador Geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, Carlos 

A. Nobre: 

A continuar o padrão atual de emissões de gases de GEE para a atmosfera resultantes 

de ações antrópicas, há altíssima probabilidade que haverá mudanças climáticas 

globais de grande magnitude ocorrendo nos próximos 100 anos¹. Entre elas, as 

mais significativas para o país são o aumento de temperatura, modificações nos 

padrões de chuvas e alterações na distribuição de extremos climáticos tais como 

secas, inundações, penetração de frentes frias, geadas, tempestades severas, 

vendavais, granizo etc. Evidências científicas recentes apontam para uma 

intensificação da variabilidade climática associada a eventos El Niño/La Niña em 

função do aumento do efeito estufa. 25 (grifos nossos) 

 

 
25 NOBRE, Carlos A. Modelos e cenários para a Amazônia: o papel da ciência Mudanças climáticas globais: 

possíveis impactos nos ecossistemas do país. Parcerias Estratégicas - Número 12 - setembro 2001. P.240. 

Disponível em: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180. Acesso: 19 mar 

2020. 

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180


 

17 

 

Logo, estes são problemas com os quais os Chefes de Poder terão que se adaptar e 

buscar alternativas para solucioná-los, pois, agora, farão parte do cotidiano das cidades, em 

especial, das grandes, onde há uma crescente impermeabilização do solo e as enchentes serão, 

cada vez, mais uma realidade.  

 

2.4 Das Previsões Meteorológicas de Precipitações Intensas Diante Do Cenário 

Mundial de Aquecimento Global e Da Probabilidade De Novos Alagamentos: 

 

O intenso volume das chuvas ocorridas em Belo Horizonte no final do mês de janeiro 

foi amplamente divulgado pela mídia. Conforme anunciado pela própria Defesa Civil do Estado 

de Minas Gerais, o volume esperado entre os dias 22 e 25 de janeiro era de aproximadamente 

250 milímetros. Em função deste alerta, o plano de ação e contingência elaborado pelo órgão 

em outubro de 2019 foi reforçado para dar apoio à população residente nas imediações dos 

principais pontos de inundação e alagamento. 

Apesar dos esforços eivados pelo Poder Público, no dia 28 de janeiro de 2020, as 

instalações do Mercado Central foram inundadas pela enchente que atingiu a região Centro-Sul 

de Belo Horizonte, tendo o local permanecido ilhado durante horas, conforme registros 

fotográficos e filmagens26 divulgados nos meios de comunicação. Malgrado não se tenha 

registro de novas enchentes no local após a data supramencionada, é importante salientar que o 

período de chuvas intensas permanece em vigor. De acordo com a previsão do tempo 

apresentada no portal eletrônico Weather.com, Belo Horizonte encontra-se em estado de alerta 

no período que se inicia em 21 de fevereiro de 2020. Outros portais27 também apresentam 

 
26Disponíveis em: <<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/28/interna_gerais,1117739/chuva-alaga-entrada-do-

mercado-central-em-belo-horizonte.shtml>> <<https://www.youtube.com/watch?v=qDgjPs2iTe0>> e 

<<https://bhaz.com.br/2020/01/29/chuva-mercado-central/>> Acesso em 28 fev 2020. 
27

Disponível em <<https://bhaz.com.br/2020/02/27/chuva-marco-pancadas-bh/>> << 

https://www.accuweather.com/pt/br/belo-horizonte/44403/march-weather/44403?year=2020>> e 

<<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/30/interna_gerais,1118075/em-apenas-um-mes-bh-recebeu-a-chuva-de-

um-ano-inteiro.shtml>> Acesso em 28 fev 2020. 

https://weather.com/weather/5day/l/48deb63b081847ed3607255d9bf43e10e342070ba327ac7972adee019bf1f572a6b9ec3fa33d221374adaa971998d6f8
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/28/interna_gerais,1117739/chuva-alaga-entrada-do-mercado-central-em-belo-horizonte.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/28/interna_gerais,1117739/chuva-alaga-entrada-do-mercado-central-em-belo-horizonte.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=qDgjPs2iTe0
https://bhaz.com.br/2020/01/29/chuva-mercado-central/
https://bhaz.com.br/2020/02/27/chuva-marco-pancadas-bh/
https://www.accuweather.com/pt/br/belo-horizonte/44403/march-weather/44403?year=2020
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/30/interna_gerais,1118075/em-apenas-um-mes-bh-recebeu-a-chuva-de-um-ano-inteiro.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/30/interna_gerais,1118075/em-apenas-um-mes-bh-recebeu-a-chuva-de-um-ano-inteiro.shtml
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previsões meteorológicas de chuvas intensas na capital mineira. Do mesmo modo, a própria 

Defesa Civil28 do estado informou que o tempo permanecerá instável na capital.  

Além do exposto, a região do Mercado Central, como a maior parte da capital mineira, 

é cercada de rios e córregos que foram canalizados e tampados em função do crescimento 

populacional decorrente da urbanização do município. A obra “Rios invisíveis da metrópole 

mineira”, do autor Alessandro Borsagli29, resultado de cinco anos de pesquisa feita pelo 

geógrafo sobre os rios urbanos de Belo Horizonte, contém mapas que atestam uma paisagem 

perdida com o desenfreado crescimento da cidade.  

A canalização dos rios, assim como o asfaltamento das vias públicas, são práticas 

comuns em grandes centros urbanos por facilitar o deslocamento de pessoas e meios de 

transporte. Contudo, o asfaltamento é uma forma de impermeabilização do solo, ou seja, trata-

se de procedimento que diminui ou retira completamente a capacidade do solo de absorver água. 

Os bueiros e as bocas de lobo são responsáveis por permitir que a umidade que não penetra o 

solo escoe adequadamente para os rios e lençóis freáticos, contudo, em uma cidade cujos rios 

também foram cobertos pelo asfalto, o aumento do volume de água e a ausência de vegetação 

ciliar para contê-los, faz com que os cursos de água voltem a tomar o espaço antes disponível 

e hoje ocupado por centros comerciais, rodovias e residências30. 

Nas imagens abaixo, observa-se que a região Centro-Sul de Belo Horizonte integra a 

bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas.  

 
28

Disponível em <<http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/boletim-defesa-civil>> Acesso em 28 fev 2020.. 
29 BORSAGLI, Alessandro. Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Ed. Do Autor. Belo Horizonte, 2016. 
30

  Disponível em <<https://bhrecicla.com.br/blog/impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o-do-solo-entenda-esse-

problema/>> Acesso em 28 fev 2020 

https://twitter.com/defesacivilbh/status/1230512344792543235?s=20
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/defesacivil/boletim-defesa-civil
https://bhrecicla.com.br/blog/impermeabilização-do-solo-entenda-esse-problema/
https://bhrecicla.com.br/blog/impermeabilização-do-solo-entenda-esse-problema/
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Igualmente, das fotos extraídas da obra supramencionada, observa-se que o córrego 

que corta a região da Rua Tupis, situado a apenas 500m do Mercado Central, é um dos leitos 

de água do município que foi canalizado e, consequentemente, tornou-se ponto de potencial 

alagamento em função da baixa permeabilidade do solo asfaltado, veja-se: 

                           

 

 

 

Bacias hidrográficas de Belo 

Horizonte 

Bacia hidrográfica do Rio 

Arrudas - Abrange o Centro de 

Belo Horizonte 

Rua Tupis - 2018 Rua Tupis - 1950 
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Distância entre o edifício "Balança, mas não cai", na Rua Tupis e o Mercado Central de Belo Horizonte 

 

Nesse contexto, considerando a impermeabilidade do solo no Município de Belo 

Horizonte e a proximidade do Mercado Central e o leito de água canalizado na Rua Tupis, é 

certo que o local está situado em ponto de alta probabilidade de novos alagamentos e 

inundações. 

Agregue-se a todos estes fatores, como já ressaltado acima, o aquecimento global. 

Fenômeno inegável pelo qual vem passando o planeta terra, decorrente da desenfreada emissão 

de gazes de efeito estufa e dematamentos, e em razão do qual advém mudanças extremas nas 

temperaturas, nos índices e intensidades pluviométricos, dentre outras graves consequências.  

E Brasil não ficará imune a todas estas alterações! O Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e o Met Office Hadley Centre (MOHC), em artigo denominado “Alterações 

climáticas no Brasil: o futuro efeito estufa, desmatamento e impactos”, avaliaram em conjunto 

as implicações das mudanças climáticas globais para o Brasil, concluindo que: 

 

A temperatura média global subiu cerca de 0,7 °C no último século, e este 

aquecimento vai continuar devido às contínuas emissões de GEE. Os modelos 
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MOHC–INPE indicam que o aquecimento no Brasil poderá ser 20% maior do que a 

média mundial durante o século XXI.31 

 

O próprio Doutor Carlos A. Nobre, Coordenador Geral do Centro de Previsão do 

Tempo e Estudos Climáticos do INPE, ainda esclarece que: 

 

O nível de incerteza com relação a mudanças da freqüência de ocorrência de extremos 

climáticos é ainda maior do que para a distribuição das precipitações pluviométricas. 

Espera-se, no entanto, que, devido ao aumento da temperatura nas camadas 

atmosféricas próximas à superfície, esta irá reter mais vapor d’água, o que 

poderá provocar uma “aceleração” do ciclo hidrológico³, possivelmente 

aumentando a ocorrência de extremos como tempestades severas.  32 

 

Ensina, por fim, o Cientista que essa possível “aceleração” do ciclo hidrológico pode 

ser visualizada mais facilmente por nós quando comparamos, por exemplo, o clima de inverno 

e verão no Sudeste do país. “Dificilmente ocorrem no inverno tempestades severas, vendavais, 

chuva de granizo. Já no verão estes são fenômenos comuns porque a temperatura do ar é maior 

e há muito mais vapor d’água na atmosfera. Portanto, em geral uma atmosfera mais aquecida e 

com mais vapor d’água irá propiciar maior quantidade destes fenômenos extremos.”33 

Destarte, motivos não faltam para temer as futuras intensas chuvas para Belo 

Horizonte que podem e provavelmente vão causar outros desastres na cidade de dimensões 

incomensuráveis, não estando o Mercado Central, por todas as razões já expostas, ileso. Assim, 

urge a adoção de providências para a retiradas dos animais do mercado central, antes que seja 

tarde demais!  

 

 
31 INPE. MOHC.  Alterações climáticas no Brasil: o futuro Efeito estufa, desmatamento e impactos. Disponível 

em: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/INPEHadley_folheto.pdf. Acesso: 19 de março de 2020. 
32NOBRE, Carlos A. Modelos e cenários para a Amazônia: o papel da ciência Mudanças climáticas globais: 

possíveis impactos nos ecossistemas do país. Parcerias Estratégicas - Número 12 - setembro 2001. P.243. 

Disponível em: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180. Acesso: 19 mar 

2020. 
33 NOBRE, Carlos A. Modelos e cenários para a Amazônia: o papel da ciência Mudanças climáticas globais: 

possíveis impactos nos ecossistemas do país. Parcerias Estratégicas - Número 12 - setembro 2001. P.243. 

Disponível em: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180. Acesso: 19 mar 

2020. 
 

http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/INPEHadley_folheto.pdf
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/186/180
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2.5 - Da Inviabilidade Do Resgate Dos Animais Mantidos No Mercado Central 

Durante Situações De Calamidade Pública 

 

Extrai-se das representações e reportagens supramencionadas que o comércio de 

animais no interior do mercado permanece acontecendo. Não bastasse a venda, os cães, gatos, 

aves, e demais unidades das mais variadas espécies, que são expostos em gaiolas durante todo 

o horário de funcionamento do estabelecimento, são mantidos nas dependências do local 

mesmo após o fim do expediente de trabalho. Assim, durante o período noturno, no qual o 

estabelecimento encontra-se fechado, os animais ali permanecem enclausurados em suas 

gaiolas. 

Diante deste cenário, é certo que as inundações causariam o óbito dos animais caso o 

nível de água levasse a correnteza até a ala em que estão abrigados, vez que são mantidos presos 

e não poderiam, de nenhuma maneira, fugir do fluxo de eventual alagamento. Doutra banda, 

salienta-se, também, que o resgate dos animais vendidos no Mercado Central em situações de 

eventual calamidade pública é inviável, tendo em vista que não se vislumbra possibilidade de 

salvamento desses seres sem que as pessoas empenhadas no resgate se submetam a situações 

de alto risco. Além disso, o reduzido número de profissionais aptos a executar esse tipo de 

operação de resgate é, na maioria dos casos, enviado para os locais em que há maior número de 

vítimas humanas. 

Os desastres podem ser conceituados como eventos incomuns que afetam 

negativamente a capacidade de resiliência das comunidades atingidas e escancaram as 

vulnerabilidades que as acometem, gerando consideráveis perdas econômicas, patrimoniais e 

ambientais34. 

 
34  De fato, os desastres atingem a estabilidade sistêmica social, por meio de processo irradiativo e da 

retroalimentação de suas múltiplas causas e efeitos (econômicos, políticos, jurídicos e científicos). Segundo a 

Agenda da Iniciativa Nansen, “O termo ‘desastre’ refere-se a uma ‘séria perturbação do funcionamento de uma 

comunidade ou de uma sociedade que envolva perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais 

generalizadas e que exceda a capacidade de a comunidade ou sociedade afetada enfrentá-la por meio de seus 

próprios recursos.’ Para os propósitos da Agenda, desastres referem-se a interrupções desencadeadas ou ligadas a 

fatores hidrológicos e climatológicos. perigos naturais, incluindo os perigos ligados ao aquecimento global 
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 No campo do Direito dos Desastres a vulnerabilidade se traduz nas “condições 

estabelecidas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais, que aumentam 

a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos riscos e perigos” (CARVALHO; 

DAMACENA, 2013, p. 56 apud MANTELLI, 2015, p. 24.). Pode-se inferir que o conceito de 

vulnerabilidade está intrinsecamente ligado ao conceito de risco e, que a exposição a fatores 

externos mediante a incapacidade de adaptação ao meio produz a ocorrência de desastres. 

No caso dos animais expostos à venda no Mercado Central, a sua vulnerabilidade aos 

riscos criados e/ou amplificados pela ação antrópica é patente.  

Vale ressaltar que o ideal, em se tratando de desastres, é que se evite a sua ocorrência 

ou, ao menos, que se minimize ao máximo as consequências deles advindas.  

Nesse sentido, a 3ª Conferência Mundial da ONU para a Redução de Riscos de 

Desastres, realizada em 18 de março de 2015, em Sendai, no Japão, adotou o Marco de Sendai 

para Redução de Riscos de Desastres (2015-2030), promovendo mudança do foco da gestão do 

desastre para a gestão do risco35. 

O referido marco internacional traz como objetivos a redução substancial nos riscos 

de desastres e nas perdas dele decorrentes, por meio da implementação de medidas que 

previnam e mitiguem os perigos e a vulnerabilidade, e aprimorem a preparação, resposta e 

recuperação, aumentando a resiliência. 

Nesse contexto e conhecidas todas as circunstâncias expostas, destaca-se que a 

manutenção dos animais nas dependências do Mercado Central na iminência das chuvas que 

são previstas até o fim do período chuvoso é situação que caracteriza maus-tratos.  

Nos ensinamentos de Arthur H. P. Regis, “todos os seres vivos compactuam de um 

mesmo complexo fenômeno (sem definição consensual), denominado vida e, dessa forma, 

todos são potencialmente expostos à possibilidade de sofrerem danos (vulnerabilidade)” (Regis, 

Arthur H. P.. Vulnerabilidade como fundamento para os Direitos dos Animais. Novas edições 

 
antropogênico, bem como os efeitos geofísicos.” (p. 16 – tradução livre). Disponível em: 

<<https://www.nanseninitiative.org/global-consultations/>>. Acesso em 27 jun. 2019.  
35Disponível em: <<https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.>> Acesso em: 1º 

jun. 2019. 

https://www.nanseninitiative.org/global-consultations/
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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acadêmicas: Brasília, 2018, p. 76). O autor ainda acrescenta que a vulnerabilidade dos animais 

abarca, ainda, a incapacidade de reivindicarem seus interesses. Nesse sentido, “a 

vulnerabilidade dos animais é ainda mais exacerbada ou potencializada pelas limitações de 

expressar a sua autonomia e de dialogar ou de se fazer entender pelos seres humanos, levando-

os a uma caracterização como hipervulneráveis” (Regis. Op cit., p. 78-79).   

No caso, tanto o Município de Belo Horizonte quanto os comerciantes têm ciência das 

situações potencialmente danosas que podem ocorrer no local e que podem, inclusive, causar o 

óbito destes animais, caso não sejam resgatados 

 

 

2.6 – Das Constatações de Afrontas ao Bem-Estar Animal no Mercado Central e, 

Consequentemente, à Saúde Humana: 

 

Realizada a vistoria no local, em 13/02/2020, por equipes técnicas da SEMAD, da 

Polícia Civil e do CRMV, foram apresentados os relatórios abaixo, que demonstram a frágil 

condição de bem-estar a que estão submetidos os animais e a ausência de mecanismos de 

proteção à saúde humana, diante a da inexistência de controle sanitário das lojas  e da origem 

dos animais.   

Dra. Carolina Bechelany, Delegada de Polícia Civil e Chefe da Divisão do 

Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente, por meio de seus 

técnicos, encaminhou relatório de vistoria no mercado central ao MP, no qual constatou que o 

animais de diversas espécies permanecem em gaiolas expositoras sobrepostas e lado a lado, 

sendo, muitas vezes, os espaços a elas destinados muito pequeno para a manutenção de todas 

com conforto e segurança aos animais. NENHUM ESTABELECIMENTO POSSUÍA ALVARÁ 

SANITÁRIO ATUALIZADO, BEM COMO QUE NÃO HAVIA CONTROLE SOBRE A 

PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS, ou seja, não havia como se aferir se os animais são 

originários de criadores legalizados e seu estado de saúde, pois os livro de registro de entrada e 

saída dos animais estavam sempre incompletos, eram inexistentes e os proprietários afirmavam 
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que os adquiriam de pessoas físicas sem avaliação prévia. Ademais, NÃO HAVIA CONTROLE 

DE ANIMAIS DOENTES, DEBILITADOS E DE ÓBITOS, NEM ESPAÇOS PARA 

“QUARENTENA” nas lojas. 

Especificamos abaixo o teor geral do laudo da vistoria confeccionado pelos técnicos 

da PC: 

1- No dia da diligência (13/02/2020), entre 8:30hs e 13:30hs, foram contabilizados 

pelos investigadores que, aproximadamente, 3.395 animais estavam sendo 

comercializados pelas 09 lojas existentes no Mercado Central (fl.01 – Ofício 

n.32/DEMA/2020); 

2- O Mercado Central possui 24.000m² de área; 400 lojas e recebe mensalmente 

1.200.000 pessoas (fl.03 – Ofício n.32/DEMA/2020); 

3- Possui horário de funcionamento de segunda à sábado de 7h às 18h, sendo que nos 

domingos e feriados o local abre de 07h às 13hs (fl.03 – Ofício n.32/DEMA/2020); 

4- As lojas estão localizadas no setor verde, conforme mapa de fl. 05 do Ofício 

n.32/DEMA/2020, sendo elas: 1. Alvorada dos Pássaros; 2. República dos 

Animais; 3. Loja do Marco Aurélio; 4. Loja do Tião; 5. Loja do Josué; 6. Aviário 

Devanir; 7. Aviário D e D – Central das Aves; 8. Aviário Ferreira Muniz; e 

9.Aviário São Judas Tadeu; 

5- Nas lojas há animais domésticos, como cães, gatos, galinhas, gansos, hamsters, 

coelhos, e outros como aves silvestres exóticas. Além de outras lojas que vendem 

peixes e flores, mas estas não foram objeto da fiscalização (fl.06 – Ofício 

n.32/DEMA/2020); 

6- Nas lojas, há vários expositores em formato de gaiolas metálicas que se encaixam 

lateral e verticalmente, contendo grande diversidade de espécies e alta rotatividade 

de animais, segundo os próprios comerciantes (fl.06 – Ofício n.32/DEMA/2020); 

7- Foram utilizados como parâmetros mínimos os requisitos trazidos a Resolução n. 

1069/14 do CFMV, bem como desenvolvida metodologia própria pelos técnicos da 
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PC, como entrevista com os lojistas, funcionários, inspeções com registro 

fotográfico; e preenchimento de check list (fls.06/08 – Ofício n.32/DEMA/2020); 

8- Foram ainda avaliados, ainda, itens como registro de entrada e saída de animais; 

placas de indicação de cada espécie nos expositores; segurança dos animais e 

consumidores (fl.08 – Ofício n.32/DEMA/2020); 

9- Foram verificados, nesse check list, indicadores de bem-estar que compões os “5 

Domínios”: nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado mental (fl.08 – 

Ofício n.32/DEMA/2020);  

10- No quesito nutrição, a equipe constatou, de modo geral, que os vasilhames eram 

em quantidade e tamanhos inadequados à muitas das espécies, bem como que 

alguns se apresentavam sujidades, dificultando a alimentação e dessedentação dos 

animais (fl.128 Ofício n.32/DEMA/2020);  

11- No quesito ambiente, diversos expositores apresentavam o gradil do piso 

incompatível com o conforto das patas dos animais, o tamanho inadequado à 

espécie, alta densidade populacional, poleiros insuficientes, diversos grupos de 

animais mantidos em temperatura incompatível com sua espécie (fls.129/130 - 

Ofício n.32/DEMA/2020);  

12- No quesito saúde física, a ausência de registros de entrada e saída de animais, a 

alta rotatividade, a procedência desconhecida, a mistura de animais de diferentes 

origens, bem como a ausência de registros de animais debilitados, doentes, em 

tratamento e respectivos óbitos favorecem o adoecimento dos animais e geram 

prejuízo sanitário. Esta afirmativa pode ser comprovada pela morte de um periquito 

australiano e de um coelho no local em apenas 04 horas de vistoria, apesar de os 

lojistas dizerem que as mortes não são frequentes no local. A ausência de 

manutenção de um protocolo de vacinação e vermifugação adequadas às espécies 

também prejudica em muito a avaliação dos indicadores sanitários dos comércios. 

Algumas aves estavam feridas com características de brigas, outras com 

características de enfermidade, como asas caídas e penas eriçadas. Diversos 
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coelhos e porquinhos da índia com lesões sugestivas de sarna. Fezes de galináceos 

com estrias de sangue, sugerindo infestação por vermes ou protozoários. Não havia 

protocolo técnico para limpeza e desinfecção das lojas. A manutenção de diferentes 

grupos taxonômicos muito próximos favorece a promiscuidade sanitária, 

salientando-se que diversos agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos, etc) têm 

potencial de contaminação cruzada. Não há plano de gerenciamento de resíduos, 

havendo o descarte inadequado de excrementos, pelos, penas e carcaças, sendo 

lançados no lixo comum (fls.131/133 - Ofício n.32/DEMA/2020);  

13- No que tange ao comportamento, foram observadas poucas formas, em geral, de 

instrumentos para o enriquecimento ambiental das gaiolas. Instalações e manejos 

equivocados comprometem o conforto dos animais, podendo gerar estresse, 

incômodo e impedir movimentos e manifestações próprias da espécie. A alta 

rotatividade dos animais também é um fator de disputas frequentes por hierarquia. 

A proximidade entre presas e predadores também pode ser uma fonte de estresse, 

mas no momento da inspeção não foram observadas estas reações nos animais.   

14- No que tange ao quesito estado mental,  ensinam os técnicos que este domínio 

resulta da análise global e sistêmica dos demais, que no caso em tela, diante do 

observado, resultam em estado mental insatisfatório para os animais ali mantidos, 

ainda que transitoriamente (fl.135 - Ofício n.32/DEMA/2020);  

15-  Assim, nos termos Das avaliações e comentários colacionados pelos técnicos no 

relatório às fls. 135/136 do Ofício n.32/DEMA/2020, a tabela que representa a 

média global dos estabelecimentos avaliados no Mercado Central com relação 

aos “5 Domínios” é a seguinte: nutrição - REGULAR; Ambiente – 

INSATISFATÓRIO; Saúde Física – INSATISFATÓRIO; Comportamento –

INSATISFATÓRIO; e Estado Mental ou Afetivo – INSATISFATÓRIO; 

 

Vejamos a análise pormenorizada da situação de cada loja: 
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• Loja 1 – “Alvora dos Pássaros”: não foi apresentado alvará da vigilância sanitária; 

a responsável técnica não estava no momento da diligência; não foi apresentado livro 

de registro de anotações de responsabilidade técnica; nem o código de defesa do 

consumidor (fls.12/13 – Ofício n.32/DEMA/2020) Apesar de uma aparente 

regularidade de alguns aspectos constatados no local,  como ventilação, limpeza, 

alimentação e comedouros satisfatórios às espécies (fls.13/19), foram verificadas, 

após uma análise mais detida, várias irregularidades no estabelecimento que 

comprometem o bem-estar dos animais (e consequentemente a saúde humana), tais 

como: não há registro de entrada de animais doentes/debilitados e dos óbitos; o 

livro ata de “registro saída pássaros” não contemplava todas as espécies expostas,  

prejudicando o controle sanitário do estabelecimento (fl.20); alguns comedouros 

eram inadequados (f.21); algumas codornas estavam despenadas no dorso (fl.22); o 

piso do gradil dos porquinhos da índia era inadequado (fl.23); alta densidade 

populacional na gaiola das codornas (fl.23); pássaros com penas eriçadas ou sem penas 

a sugerir doenças (fls. 24/25); gaiolas com aves separadas para se recuperarem de 

brigas, quando estas deveriam ser separadas previamente às brigas (fl.24); bebedouros 

com excessos de sementes e acúmulo moderado de excrementos (fl.25); calopsitas 

recebendo medicação sem a devida prescrição médico-veterinária por escrito e 

indicação na gaiola (fl.26); e um casal de galo e galinha em gaiola inferior ao 

tamanho necessário para seu porte (fl.26). Motivo pelo qual a tabela dos “Cinco 

Domínios” de referência da loja 1 foram: Nutrição – REGULAR; Ambiente – 

REGULAR; Saúde Física – INSATISFATÓRIO; Comportamento – REGULAR; e 

Estado Mental ou Afetivo – REGULAR (fls.27/28 - Ofício n.32/DEMA/2020); 

• Loja 2 – “Pet Shop República dos Animais”: não foi apresentado alvará da 

vigilância sanitária; um alvará de funcionamento com base num CNPJ baixado por 

extinção voluntária da empresa; a responsável técnica não estava no momento da 

diligência; não foi apresentado o código de defesa do consumidor (fls.29 – Ofício 

n.32/DEMA/2020). A Equipe da PC constatou, num primeiro momento, a regularidade 

alguns aspectos no empreendimento (fls.31/34), como número de animais satisfatório 

e com bom  escore corporal, limpeza satisfatória e alimentação adequada. No entanto, 

após uma análise mais detida, várias irregularidades foram averiguadas no 

estabelecimento que comprometem o bem-estar dos animais (e consequentemente a 

saúde humana), tais como: animais de diferentes procedências e status sanitários 

muito próximos (fl.34); cartões de vacinas e controle parasitológico sem 

assinatura de um médico veterinário (fl.34); não foram apresentadas anotações 

referentes aos óbitos, frequências destes, causas e animais doentes e/ou 

debilitados (fl.35); e ausência de enriquecimento ambiental (fl.35). Motivo pelo qual 

a tabela dos “Cinco Domínios” de referência da loja 1 foram: Nutrição – 

SATISFATÓRIO; Ambiente – SATISFATÓRIO; Saúde Física – REGULAR; 

Comportamento – REGULAR; e Estado Mental ou Afetivo – SATISFATÓRIO 

(fls.36/37 - Ofício n.32/DEMA/2020).  

• Loja 3 – “Loja do Marco Aurélio”: não foi apresentado alvará sanitário; a 

responsável técnica não estava presente no momento da diligência; não foram 

visualizados os documentos de defesa do consumidor (fls.38 - Ofício 

n.32/DEMA/2020). Havia dois Turacos Violetas (ave silvestre exótica), muito 



 

29 

 

pouco comum, não sendo apresentada a documentação de origem delas nem o 

certificado de regularidade do CTF do IBAMA (fl.39/40). Segundo o senhor Marco 

Aurélio estas aves foram encomendadas e seriam destinadas para a cidade do Rio de 

Janeiro. O local apresentava boa aeração e limpeza (fl.41). Contudo, não foram 

apresentados registro de entrada e saída de animais (fl44); a aquisição dos 

animais é feita de pessoas físicas aleatórias e sem controle de qualidade (fl.44); 

não foram apresentadas anotações sobre animais doentes, debilitados ou óbitos 

(fl.44); o proprietário afirmou que morrem de 02 a 03 animais por semana e que a 

causa principal das mortes são as brigas entre eles (fl.44), sendo que deveriam 

previamente permanecer em gaiolas separadas para evita-las; foram observados sinais 

de brigas nos expositor dos periquitos australianos e dos Agarponis (fl.44); no 

momento da diligência faleceu um periquito australiano provavelmente em 

decorrência de briga, por haver lesões sugestivas de bicadas (fl.44). Um 

porquinho da índia apresentava extensa descamação no focinho, indicando que a 

lesão não era recente e estava sem receber tratamento médico veterinário (fl.45). Os 

comedores de aves e pequenos roedores estavam inadequados e com quantidade de 

comida insuficiente (fl.45 e 47). Um expositor de aves com poleiros insuficientes, 

gerando desconforto (fl.46). Motivo pelo qual a tabela dos “Cinco Domínios” de 

referência da loja 1 foram: Nutrição – REGULAR; Ambiente – REGULAR; Saúde 

Física – INSATISFATÓRIO; Comportamento – REGULAR; e Estado Mental ou 

Afetivo – REGULAR (fls.48/49 - Ofício n.32/DEMA/2020); 

• Loja 4 – “Loja do Tião”: Cadastro técnico federal do IBAMA vencido e CNPJ 
desatualizado (fl.50 - Ofício n.32/DEMA/2020); foi apresentada apenas uma taxa de 

Fiscalização Sanitária com pagamento referente ao ano de 2016, bem como a alvará 

sanitário não estava exposto e tinha validade de 31/01/2003. Já a caderneta de inspeção 

tinha data de registro de 30/10/2003. A responsável técnica não estava presente e havia 

um livro de anotações técnicas desatualizado, cuja última anotação datava de 2016. 

Ademais, os documentos referentes à defesa do consumidor não foram apresentados 

(fls.50/51 - Ofício n.32/DEMA/2020). A loja estava desorganizada e os expositores do 

interior da loja muito adensados (fl.52). O local estava com cheiro pútrido em razão 

de vários ovos já em estágio de decomposição e dos excrementos dos animais (fl.52). 

Não foram apresentados registro de entrada e saída de animais, sendo a aquisição 

dos animais pelo lojista feita de pessoas físicas sem controle da qualidade da 

origem. (fl.54). Não foram apresentadas guias de trânsito animal, conforme 

exigência do IMA nem anotações sobre animais doentes, debilitados, em 

tratamento médico veterinário e óbitos (fl.54). Expositores com densidade 

populacional elevada, o que impedia o acesso aos comedouros, bebedouros, o 

movimento e o conforto dos animais (fl.54/55). Várias gaiolas com comedor e 

bebedor inadequados às espécies e com quantidade de alimentos insuficientes 

(fl.56). Piso das gaiolas inadequados e excrementos nelas com esteiras de sangue, 

sugerindo verminoses/protozoários (fl.58). Animais doente junto com animais 

aparentemente saudáveis, limpeza e desinfecção comprometidas, não havendo 

produtos de limpeza no local (fl.59). Aves com debilidade e comportamento apático e 

venda de ovos em desconformidade comercial declarada, estando os ovos em estado 

inicial de putrefação (fl.59). Local abafado e sem luz (fl.60). Expositor de pombos 
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sem poleiro (fl.60). Motivo pelo qual a tabela dos “Cinco Domínios” de referência da 

loja 1 foram: Nutrição – REGULAR; Ambiente – INSATISFATÓRIO; Saúde Física – 

INSATISFATÓRIO; Comportamento – INSATISFATÓRIO; e Estado Mental ou 

Afetivo – INSATISFATÓRIO (fls.61/62 - Ofício n.32/DEMA/2020). 

• Loja 5 – “Loja do Josué”: a última inspeção sanitária datava de 28/03/2005, sem que 

houvesse alvará com data posterior; a responsável técnica não estava presente (fl.63 – 

Ofício n.32/DEMA/2020); não havia a disposição os documentos referentes à defesa 

do consumidor; o ambiente da loja não recebe luz solar, não possui ventilação 

adequada nem há outros meios de controle da temperatura (fl.64); não havia controle 

da origem dos animais, sendo feita a aquisição pelo lojista de forma aleatória 

através de pessoas físicas que levam os animais até lá (fl.65); não há notas fiscais 

ou anotações de entradas e saídas dos animais (fl.65); não há anotações sobre 

animais doente, debilitados ou em tratamento (fl.65); não há local para 

desinfecção ou protocolo para tanto, para atendimento dos animais doentes ou 

espaço para quarentena (fl.65);  gaiolas limpas, apesar de desconfortáveis para os 

animais (fl.67); somente dois dos 06 cães possuíam cartão de vacina, o que 

compromete a saúde do animal e das pessoas que lá estão (fl.68). Motivo pelo qual a 

tabela dos “Cinco Domínios” de referência da loja 1 foram: Nutrição – 

SATISFATÓRIO; Ambiente – SATISFATÓRIO; Saúde Física – INSATISFATÓRIO; 

Comportamento – SATISFATÓRIO; e Estado Mental ou Afetivo – REGULAR 

(fls.69/70 - Ofício n.32/DEMA/2020); 

• Loja 06 – “Loja Aviário Devair”: última inspeção sanitária em 20/12/2011, sendo 
solicitada nova inspeção em 2016; a responsável técnica não estava presente no 

momento, mas havia livro de anotação técnica com registro datado de 13/09/2019; 

não foi apresentada licença ou autorização do órgão ambiental competente 

(fls.71/72 – Ofício n.32/DEMA/2020), porque há venda de animais silvestres 

exóticos (fls.73/74). O ambiente não recebe luz solar nem a devida aeração, não 

havendo meios mecânicos para controle de temperatura(fl.74). A loja apresentava 

odor forte e desagradável, sendo que os comedores e bebedouros não estavam, 

em sua maioria, em boas condições de higiene (fl.74). O ambiente tinha alta 

densidade de animais, com a temperatura quente e úmida; os expositores estavam com 

limpeza inadequada, gerando local adequado para a proliferação de doenças e que gera 

desconforto aos animais (fl.75); os comedouros eram em tamanho inapropriado 

para as espécies, comprometendo a nutrição, bem como havia comedor 

enferrujado (fl.76 e 79); algumas aves com penas sujas e desalinhadas, 
comprometendo o ambiente e a saúde (fl.77); aves com ausência de penas no dorso e 

caudas, sugerindo o arrancamento36por outras aves (fl.77); animais acometidos por 

doenças, dentre elas sarna, que é altamente contagiosa, e sem comprovação de 

tratamento (fl.78/79), comprometendo a saúde; espécies diferentes e em distintos 

expositores apresentando doença característica de sarna, doença de rápido 

contágio em locais de higiene precária (fl.80); animais doentes junto de animais 

 
36 Comentário nosso: ressaltamos, ainda, que, como as penas são muito usadas em fantasias, em especial no 

carnaval, que ocorreu recentemente, essa situação sugere também que as penas podem ter sido arrancadas para 

venda e confecção de fantasias. 
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saudáveis, comprometendo a saúde do ambiente (fl.80); animais dentro de 

comedouro e bebedouro (fl.80); casal de pavões em gaiola com dimensão inadequada 

(fl.81); Cisne em ambiente não aquático (fl.81); animais impossibilitados de 

expressarem os comportamentos naturais da espécie (fl.82); ausência de 

enriquecimento ambiental (fl.82); bebedouros sujos (fl.83); pato em situação 

inadequada (fl.83). Motivo pelo qual a tabela dos “Cinco Domínios” de referência da 

loja 1 foram: Nutrição – REGULAR; Ambiente –INSATISFATÓRIO; Saúde Física – 

INSATISFATÓRIO; Comportamento – INSATISFATÓRIO; e Estado Mental ou 

Afetivo – INSATISFATÓRIO (fls.84/85 - Ofício n.32/DEMA/2020); 

• Loja 07 – “Central das Aves”: não foi apresentado alvará sanitário; não possui 

cadastro técnico Federal do IBAMA nem licença do órgão ambiental, pois vende 

animais silvestres exóticos (fl.86 – Ofício n.32/DEMA/2020); ambiente quente e 

úmido, sem qualquer ventilador ou mecanismo par controle da temperatura (fl.87); 

gaiolas em regular estado de conservação e algumas enferrujadas (fl.87); expositores 

em condições insatisfatórias de higiene e limpeza (fl.87); não há controle de 

fornecedor e as aquisições são feitas por meio de pessoas físicas sem qualquer 

avaliação (fl.88); não possui controle de entrada e saída de animais, do estado de 

saúde e óbito deles (fl.88/89); não espaço reservado para animais doentes ou para 

ficarem de quarentena (fl.89); não há mecanismos ou protocolos de desinfecção 

nem assepsia dos expositores (fl.89); ausência de superfície plana para os animais 

pisarem, comprometendo o conforto e a saúde dos animais (fl.89); aves com penas 

sujas e desalinhadas, bem como havia uma galinha coma asa sem pena e caída, 
demonstrando fraqueza (fl.90/91); ausência de forro nas gaiolas (fl.91); vasilhame de 

água  com crostas de sujeira, água com cor amarelada (fl.91/92); comedouros 

inapropriados e enferrujados (fl.92); aves deitando sobre seus excrementos, 

comprometendo ambiente e a saúde (fl.92); gaiolas impregnadas de sujeira, em 

tamanho inadequado e com alta densidade de animais (fl.93/94);  animais 

impedidos de expressar seu comportamento e sem poleiros suficientes (fl.95); pavão 

sem o devido espaço para sua calda, o que gera lesão (fl.95); ave com penas eriças e 

quebradas, sugerindo o pequeno espaço da gaiola e o constante atrito (fl.96). Motivo 

pelo qual a tabela dos “Cinco Domínios” de referência da loja 1 foram: Nutrição – 

REGULAR; Ambiente – INSATISFATÓRIO; Saúde Física – INSATISFATÓRIO; 

Comportamento – INSATISFATÓRIO; e Estado Mental ou Afetivo – 

INSATISFATÓRIO (fls.97/98 - Ofício n.32/DEMA/2020); 

• Loja 08 – “Aviário Ferreira Muniz”: Não possui alvará sanitário; não apresentou 
caderno de anotações técnicas e não havia responsável técnico no local; não foram 

apresentados os documentos de defesa do consumidor (fl.99 - Ofício 

n.32/DEMA/2020). O espaço entre as gaiolas era estreito e de difícil circulação, 

dificultando a disposição delas de forma satisfatória (fl.100/101). Não há mecanismos 

de controle de temperatura, sendo a sensação térmica quente e úmida (fl.102). As 

gaiolas estavam em condições regulares de temperatura e algumas enferrujadas 

(fl.102). Os expositores tinham condições insatisfatória de higiene e limpeza, 

tendo o local odor desagradável (fl.102). A maioria dos expositores não tinha 

identificação dos bichos e informações de referência (fl.102). Não há controle de 

fornecedor e as aquisições são feitas por meio de pessoas físicas sem qualquer 
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avaliação (fl.102); não possui controle de entrada e saída de animais, do estado 

de saúde (doenças ou debilidades) e do óbito deles (fl.102); não há espaço 

reservado para animais doentes ou para ficarem de quarentena (fl.102). Os 

animais permaneciam amontoados, sendo alta a densidade de animais (fl.103); 

não havia superfícies lisas para os animais pisarem e se apoiarem adequadamente, 

podendo gerar ferimentos (fl.104 e 109); poleiros em quantidades insuficientes e 

gaiolas sem poleiros (fl.104). Comedouros em tamanhos e em quantidades 

insuficientes, gerando briga pela alimentação (fls.105 e 109); aves sem pena e uma 

fêmea de faisão com aspecto de doente, indicadores de comprometimento da 

saúde (fl.106). Um pato com aspecto de doente (fl.107). Expositor em tamanho 

inadequado para a espécie (fl.107). Ausência de local adequado para descanso e 

água suja pra dessedentação dos animais (fl.108). Espécies distintas, como 

pintinhos e coelhos, com necessidades de temperatura distintas para conforto térmico 

amontoadas no mesmo ambiente (fl.110). Patos fora de um ambiente aquático (fl.110) 

e outras aves com penas arrancadas, sinalizando brigas (fl.111). Ausência de 

enriquecimento ambiental para os animais (fl.112). Ressaltou-se o caso de um coelho 

que ficou AGONIZANDO até a MORTE e, em seguida, foi colocado morto em 

um caixa no aviário, sem qualquer cautela para possíveis contaminações. O 

animal foi submetido à necropsia pela UFMG, sendo a possível causa da morte 

choque séptico associado a peritonite e hepatite bacteriana (fl.112). Motivo pelo 

qual a tabela dos “Cinco Domínios” de referência da loja 1 foram: Nutrição – 

REGULAR; Ambiente – INSATISFATÓRIO; Saúde Física – INSATISFATÓRIO; 

Comportamento – INSATISFATÓRIO; e Estado Mental ou Afetivo – 

INSATISFATÓRIO (fls.113/114 - Ofício n.32/DEMA/2020). 

• Loja 09 – “Loja de Pássaros São Judas Tadeu”: não foi apresentada 

licença/autorização do órgão ambiental para o estabelecimento, tendo em vista 

que comercializa animais silvestres exóticos (fl.115 - Ofício n.32/DEMA/2020). 

CNPJs desconexos a vista do informado no quadro da fl.115. A última inspeção da 

vigilância sanitária foi em 13/07/2012 (fl.115). A responsável técnica não estava 

presente (fl.115). Documentos de defesa do consumidor não visualizados (fl.115). 

A estrutura dos expositores ultrapassava os limites do estabelecimento e alcançava os 

corredores 37(fl.116), sendo a área entre elas muito estreita. A loja não recebe luz solar 

e não há ventiladores ou outros mecanismos de controle da temperatura (fl.118).  Não 

há no local controle de fornecedor e as aquisições são feitas por meio de pessoas 

físicas sem qualquer avaliação prévia (fl.118); não possui controle de entrada e 

saída de animais, do estado de saúde (doenças ou debilidades) e do óbito deles 

(fl.118); não há espaço reservado para animais doentes ou para ficarem de 

quarentena (fl.118). Os comedouros e bebedouros não eram adequados para as 

espécies, bem como geravam a disputa de alimentação. (fl.118/119 e fl.120). 

Ademais, os comedouros estavam enferrujados e em condições inapropriadas 

para uso (119). A loja não possui placas identificando dos animais expostos (fl.119). 

Gaiolas com alta densidade de animais e espécies misturadas (fl.120). Poleiros em 

 
37 Comentário nosso: aumentando o risco de transmissão e contágio de enfermidades entre bichos e humanos, no 

local, tendo em vista que as lojas ficam muito próximas umas das outras (fl.05 – Ofício n.32/DEMA/2020) 
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quantidade insuficientes, gaiolas com espaços insuficientes para acomodar todos os 

pássaros, aves com penas eriçadas, desalinhadas e alopecia, indicando enfermidade 

(fl.121/122). Ausência de superfície plana para os animais pisarem, gerando 

grande desconforto (fl.123). Motivo pelo qual a tabela dos “Cinco Domínios” de 

referência da loja 1 foram: Nutrição – REGULAR; Ambiente – REGULAR; Saúde 

Física – INSATISFATÓRIO; Comportamento – REGULAR; e Estado Mental ou 

Afetivo – REGULAR (fls.124/125 - Ofício n.32/DEMA/2020). 

 

16- Conclusões (fls.126/127 - Ofício n.32/DEMA/2020):  

• As lojas apresentavam grande desorganização e dificuldade de localização dos 

documentos solicitados, como alvará de funcionamento, licenças, etc, com 

exceção das Lojas República do Animais; Pássaros São Judas Tadeu; e Josué; 

• Em NENHUMA DAS LOJAS foram apresentadas notas ficais de compra e 

venda dos animais (o que interfere sobremaneira no aspecto sanitário, em razão 

da alta rotatividade e diferente origens dos bichos– fl.131); 

• Alguns alvarás de funcionamento e localização apresentavam CNPJs 

desatualizados da empresa de referência; 

• NENHUM DOS ESTABELECIMENTOS mantinha visível ou acessível o CDC; 

• Nos locais em que foram apresentados livros de anotação de responsabilidade 

técnica, constavam como médica veterinária responsável a Dra. Maria Cristina 

Araújo Figueiredo (CRMV/MG -4010). Mas esta não estava no local e 

questionados os dias e horários de comparecimento, verificou-se que eram os 

mesmo dias e horários (de 12hs às 14hs) para a avaliação pela técnica de TODOS 

os animais (mais de três mil) de TODAS as lojas. Contudo, não foram 

apresentadas prescrições médicas de tratamento ou orientações por escrito pela 

médica veterinária. Nos livros, havia anotações genéricas, sem caráter 

pedagógico/instrutivo; 

• Os documentos da vigilância sanitária, quando existiam, estavam com datas 

pretéritas, sendo a mais recente de 2016; 
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• SOMENTE a Loja Alvorada dos Pássaros possuía o cadastro técnico federal do 

IBAMA atualizado para comercializar animais silvestres exóticos. 

17- Situações Emergenciais: os lojistas foram unânimes em afirmar que, apesar do 

Mercado Central passar por rotineiras vistorias do CBMMG, NÃO HÁ UM 

PLANO ESPECÍFICO para cada loja, somente um geral, sendo os hidrantes e 

extintores dispostos da maneira orientada pela referida instituições. Os lojistas 

afirmaram ainda que há vigilância 24 horas do Mercado Central como um todo, 

por meio de uma empresa de segurança contratada pelos associados do mercado, 

mas NÃO HÁ UM PLANEJAMENTO DIRECIONADO PARA OS ANIMAIS 

para as situações de emergência. (fls.137/138 – Ofício n.32/DEMA/2020). 

18- Em suas considerações finais (fls.139/143 - Ofício n.32/DEMA/2020), a PC 

constatou que 07 das 09 lojas pertencem a 2 grupos de pessoas da mesma família, 

os BARBOSA e os FERREIRA, sendo sócios os filhos e netos dos patriarcas. 

Marco Aurélio Barbosa e Josué Aurélio Barbosa são proprietários das lojas 03 

(Loja do Marco Aurélio - 140), 05 (loja do Josué - 186) e 09 (Aviário São Judas 

Tadeu - 200), conforme fl.139 e mapa de fl.05. Já a família FERREIRA, cujos 

representantes são Geny de Souza Ferreira e Devanir Ferreira Costa, é proprietária 

de 04 das 09 lojas, sendo elas a loja 01 (Alvorada dos Pássaros -135), loja 06 

(Aviário Devanir – 186), loja 08, (Aviário Ferreira Muniz – 208), loja 07 (Aviário 

D e D – Centra das Aves – 198), conforme fl.139 e mapa de fl.05. Em razão de tais 

fatos, entendem que, por quase não haver concorrência, não há estímulo para a 

implementação melhorias de bem-estar aos animais. Outrossim, relataram que a 

Dra. Maria Cristina Araújo Figueredo é a médica veterinária responsável 

técnica por TODOS os estabelecimentos que vendem animais, cabendo a ela a 

função primordial de zelar pelo bem-estar desses animais (fl.143). 

 

Por todo o exposto pelas diligentes técnicas da Polícia Civil, verifica-se que os 

proprietários dos estabelecimentos tentam manter uma aparente regularidade nas lojas, a qual é 
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facilmente descontruída quando há uma avaliação um pouco mais minuciosa, pois a maioria 

deles sequer conseguia localizar os documentos que comprovam a regularidade jurídica e 

formal dos estabelecimentos. A maioria das lojas não tem alvará sanitário e as que os possuem 

estão desatualizados. A maioria das lojas que vendem animais exóticos silvestres não 

passaram pelo controle do órgão competente, que é o IBAMA, para avaliar as condições 

e a procedência desses seres, sendo um risco para a saúde e bem-estar dos animais e dos 

próprios humanos, tomando se como exemplo o que aconteceu no mercado Chinês e a 

proliferação do COVID-19. 

Acrescente-se às debilidades das questões formais dos estabelecimentos o fato de que 

os expositores ficam muito próximos uns dos outros, sendo todos sobrepostos e mantidos lado 

a lado. Portanto, há um inevitável contato entre todas as espécies constantes nas gaiolas, o que 

causa estresse, desconforto, exposição a patógenos próprios e cruzados. Tudo isso, aliado à 

temperatura ambiente inadequada, alimentação e dessedentação insuficientes ou inadequadas, 

gera a consequente debilidade no organismo dos animais, facilitando a possibilidade de 

contágio e o adoecimento rotineiro dos bichos, segundo ressaltou a médica veterinária Vania de 

Fátima Plaza Nunes38. Tome-se como exemplo o coelho que veio a óbito no momento da 

vistoria (laudo do hospital médico veterinário da UFMG – Anexo 11 do Ofício 

n.32/DEMA/2020). Logo, outro fator que afeta o bem-estar animal e a saúde humana! 

Outrossim, pelo mapa de fl.05 do Ofício n.32/DEMA/2020, verifica-se que as lojas 

são todas muito próximas e se situam dentro de um grande galpão, que é o Mercado Central. 

Não há no local qualquer barreira física ou sanitária para que os animais dos referidos 

 
38 Médica Veterinária formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1983). Atualmente é 

Diretora técnica - Forum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Presidente da Comissão de Médicos Veterinários de 

ONGs do CRMV-SP, Médica veterinária da Prefeitura do Município de Jundiaí com experiencia na área de Controle 

das populações de animais, Bem-estar animal, zoonoses e vigilância sanitária, educação ambiental e Meio ambiente, 

de 1989 a 2015 Estruturou e dirigiu a Divisão de Controle de Zoonoses de 1989 a 2002. Colaboradora técnica da 

Sociedade Mundial de proteção animal/ World Society Protection of Animals, ElaTem experiência na área de 

Medicina Veterinária, com ênfase em Medicina Veterinária voltada a Saúde Pública, Medicina Veterinária do 

Coletivo, Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária, Ecologia e Educação Ambiental e ao Bem-estar animal. Disponível 

em: https://www.escavador.com/sobre/2244023/vania-de-fatima-plaza-nunes 
 

 

https://www.escavador.com/sobre/2244023/vania-de-fatima-plaza-nunes
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estabelecimentos se contaminem entre si, pois, como ressaltado no relatório da PC, não existe 

qualquer controle de origem desses bichos, não há espaços para quarentena ou controle de 

doenças por anotações em livros próprios. Ademais, essa ausência de qualquer tipo de barreira 

aos microrganismos expõe visitantes e trabalhadores do Mercado Central a todas as zoonoses e 

doenças (DTAs) que podem ser transmitidas pelos animais, assim como os alimentos 

comercializadas no local. 

Lado outro, constataram as técnicas da PC que há somente UMA médica 

veterinária responsável técnica pelos mais de 3.000 (três mil) animais de todas as lojas, 

bem como que ela somente visita estas lojas do mercado de duas a três vezes por semana, 

de 12hs às 14hs, ou seja, impossível avaliar a saúde e o bem-estar dos mais de três mil 

animais das 09 nove lojas em tão curto intervalo! 

No mesmo sentido, ou seja, de violação do bem-estar dos animais e da saúde pública, 

são os relatórios confeccionados pela Coordenadora de Fauna e Pesca da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente de Minas Gerais (SEMAD), Dra. Samylla de Cássia Ibrahim Mól, em 

parceria com o Diretor de Inteligência e Ações Especiais também da SEMAD, Sr. Bruno Zuffo. 

Vejamos:  

1- No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como AVIÁRIO DEJANIR. Em 

vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa aves, pássaros e roedores  

➢ Os animais estavam acumulados, numa densidade demográfica aparentemente 

alta. Como a loja é bem pequena, os animais que ficam ao fundo não tinham acesso à 

luminosidade e aeração; 

➢ Alguns animais apresentavam comportamento estereotipado, aparentando muito 

estresse; 

➢ Visualizamos um pintinho notavelmente doente, cuja gaiola haviam também 

pássaros.  

➢ Em uma das gaiolas estavam muitos gansos. Nelas, além da densidade demográfica 

aparentemente alta, faltava espaço para que os animais conseguissem ficar em pé com 

o pescoço ereto, como é típico do comportamento natural da espécie. 

 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Aviário Dejanir, localizado 

no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que o empreendimento, assim como os demais ali localizados, não 

possuía plano para manejo/resgate de animais em situações de desastres. 
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➢ O lugar é pequeno, com quantidade excessiva de animais, cujas gaiolas são empilhadas 

e também acondicionadas umas de frente para as outras, dificultando a aeração O barulho 

é intenso e constante. O cheiro é forte, amoniacal e desagradável. 

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam os princípios e 

critérios presentes no protocolo Welfare Quality (2009), significando que os animais 

não apresentavam bem-estar. 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na 

forma como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional 

e estadual vigentes, já que os animais estavam, aparentemente,  em condições 

inadequadas de bem-estar, desconfortáveis no ambiente, sem alimentação e água 

adequadas. 

 

2 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como AVIÁRIO FERREIRA 

MUNIZ. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa aves e roedores. 

➢ O lugar é pequeno e as gaiolas ficam sobrepostas e acumuladas nos dois lados do 

pequeno espaço da loja.  

➢ As gaiolas estavam com muitos animais, prejudicando a qualidade ambiental e 

impedindo que os animais exercessem quaisquer comportamentos naturais.  

➢ Numa das gaiolas havia um coelho doente, com desidratação, agonizando, e estava 

junto a outros coelhos. Tal fato foi noticiado à proprietária pela veterinária Flávia 

Quadros, a qual nos acompanhava na ação como representante do gabinete do Deputado 

Noraldino Junior. Durante a visita, o coelho veio a óbito, conforme nos informou a 

mencionada veterinária. 

➢ Não havia oferta de comida para os animais, embora, quando da visita, já fosse mais 

de dez horas da manhã. Questionada sobre a ausência de alimentos, a Sra. Geni Ferreira 

Muniz, nos informou que colocaria comida naquele momento.  

➢ Nas gaiolas haviam placas constando um número de animais que não correspondia a 

realidade, na qual a densidade demográfica era aparentemente alta.  

➢ O ambiente estava com muito sujo, apresentando cheiro forte e ruim. 

 

Conclusão: 

➢ Foi constatado que o empreendimento, assim como os demais ali localizados, não 

possuía plano para manejo/resgate de animais em situações de desastres.  

➢ A loja em epígrafe é pequena, mas lotada de animais, os quais são expostos de 

maneira que atenta contra a integridade física e mental deles, contrariando o disposto 

no art. 1 da Lei Estadual 22.231/2016.  

➢ As gaiolas são alojadas em frente e acima umas das outras. Elas estavam sujas e o 

ambiente era com cheiro forte e extremamente barulhento. 
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➢ A densidade demográfica estava, aparentemente, alta. O comportamento dos animais 

demonstrava estresse pelo confinamento inadequado e pelas péssimas condições sanitárias, 

nutricionais e emocionais a que estavam submetidos.  

➢ Havia um animal doente, agonizando, despercebido pela vendedora. Esse animal, um 

coelho, veio a óbito durante a ação.  

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam, aparentemente, aos 

princípios e critérios presentes no protocolo Welfare Quality (2009). 

➢  Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na 

forma como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional 

e estadual vigentes. 

 

 

2- No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como CASA DA ADA 

DISTRIBUIDORA. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa peixes e cobras. A densidade demográfica em um dos aquários 

estava alta. Os aquários estavam limpos. Fomos informados que os fornecedores são de 

Manaus e Muriaé. Havia uma jiboia pra venda, com documentação regular. 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado CASA DA ADA 

DISTRIBUIDORA, localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma 

visita técnica. Apesar da aparente densidade demográfica alta em um dos aquários, não 

foram constatadas outras irregularidades aparentes na visita, no entanto densidades 

populacionais nos sistemas de criação de peixes é um dos fatores mais críticos em 

aquicultura e no bem-estar dos animais, estas quando inadequadas podem promover 

a agressividade, e o excesso populacional incrementa a competição e influencia 

negativamente a qualidade da água. A falta de espaço para nadar é também 

prejudicial a muitas espécies (Schwedler & Johnson, 2000; Oliveira & Galhardo2007). 
A dimensão ideal dos grupos depende das características comportamentais dos animais (em 

particular, a tendência para formar cardumes, ou a territorialidade), mas em geral, 

densidades muito elevadas têm efeito prejudicial de devem ser evitadas (FSBI 2002). 

 

 

4 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, 

local onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como FLORA PARAÍSO. 

Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa peixes e plantas. Os aquários estavam limpos.  
 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado FLORA PARAÍSO, 

localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica e não 

encontrou nenhuma irregularidade aparente. 
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5- No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como LOJA DO 

JOSUÉ/GEREBA. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa cães e gatos. 

➢ O lugar é pequeno e as gaiolas ficam sobrepostas.  

➢ Os animais ficam de frente para o corredor onde a movimentação de pessoas é 

intensa e constante. O barulho é elevado, pois além do movimento típico do local, ao 

longo desse corredor são comercializados outros animais. 

➢ A loja não tem certificado de origem dos animais; 

➢  Fomos atendidos pelo Sr. Anselmo, o qual afirmou ter cartões de vacina. Pedimos, 

então para ver os referidos cartões, mas ele constatou que tinha apenas 3 (três) cartões 

de vacina, para (sete) animais expostos; 

➢ Nos cartões de vacina não constava carimbo do responsável técnico e nem registro 

de vermifugação dos animais. 

 

Conclusões: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Loja do Josué/Gereba, 

localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que o empreendimento, assim como os demais alí localizados, não 

possui plano para manejo/resgate de animais em situações de desastres.  

➢ Os animais estavam acondicionados em gaiolas, expostas constantemente para o 

público. A movimentação no corredor era intensa, comprometendo o bem-estar dos 

animais. Eles não tinham registro de vermifugação e os cartões de vacina 

apresentados não correspondia ao número de animais expostos.  

➢ Face a esses fatores, constatou-se que o local não era adequado para exposição e 

venda de animais, pois tem condições insatisfatórias para garantia do bem-estar dos 

mesmos. 

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam os princípios e critérios 

presentes no protocolo Welfare Quality (2009). 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadual 

vigentes. 
 

 

6- No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como LOJA DO MARCO 

AURÉLIO. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ Na loja havia aves e roedores. 



 

40 

 

➢ O lugar é pequeno e as gaiolas ficam sobrepostas. A densidade demográfica dentro e 

fora das gaiolas era, aparentemente, alta, o que compromete a locomoção dos animais 

e o exercício de seus comportamentos naturais. 

➢ Face ao excesso de animais e ao estresse pelo confinamento e superlotação, o 

barulho é elevado. 

➢ Com a nossa presença, o funcionário começou a colocar água para os animais. 

➢ Apesar da superlotação, o local estava limpo. 

 

Conclusões: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Loja do Marco Aurélio, 

localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que os animais ali confinados para serem vendidos estavam, 

aparentemente, em condições que comprometiam o seu bem-estar.  Isso porque as 

gaiolas estavam lotadas e o barulho era intenso devido ao número de animais e ao estresse 

provocado pelo cativeiro. 

➢ O local, aparentemente, atenta contra a integridade física e mental dos animais 

(Lei 22.231/16 – art.1), acumulando-os em gaiolas minúsculas, sobrepostas e também 

colocadas de frente umas para as outras.  

➢ Face a esses fatores, constatou-se que o local, aparentemente, não era adequado para 

exposição e venda de animais, pois tem condições insatisfatórias para garantia do bem-

estar dos mesmos. 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadual 

vigentes. 

 

 

7 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, 

local onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como LOJA DO TIÃO. Em 

vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ Na loja havia aves e um roedor. 

➢ O lugar é pequeno e as gaiolas ficam sobrepostas. A densidade demográfica dentro e 

fora das gaiolas era alta, o que compromete a locomoção dos animais e o exercício de 

seus comportamentos naturais. 

➢ Havia animais sem espaço suficiente dentro das gaiolas, de modo que uns 

chegavam a ficar em cima dos outros 

➢ Face ao excesso de animais e ao estresse pelo confinamento e superlotação, o barulho é 

elevado; 

➢ Em uma das gaiolas faltava água. Quando ela foi colocada, os animais começaram a 

brigar e disputar para ter acesso ao bebedouro, demonstrando sede de longa duração 

➢ Apesar da superlotação, o local estava limpo, 
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Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Loja do Tião, localizado no 

Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que os animais ali confinados para serem vendidos estavam em 

condições que, aparentemente, comprometiam o seu bem-estar.  Isso porque as gaiolas 

estavam lotadas e o barulho era intenso devido ao número de animais e ao estresse 

provocado pelo cativeiro. 

➢ Faltava água numa das gaiolas e os animais mostraram-se extremamente sedentos 

quando a mesma foi ofertada.  

➢ O local, aparentemente, atenta contra a integridade física e mental dos animais (Lei 

22.231/16 – art.1), acumulando-os em gaiolas pequenas, privando-os de liberdade de 

locomoção (mínima), além de ser omisso quanto à oferta de água.  

➢ Face a esses fatores, constatou-se que o local não era adequado para exposição e 

venda de animais, pois tem condições insatisfatórias para garantia do bem-estar dos 

mesmos. 

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam os princípios e critérios 

presentes no protocolo Welfare Quality (2009). 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadal 

vigentes.  

 

 

8 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como LOJA DOS PÁSSAROS 

SÃO JUDAS TADEU. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa coelhos, pássaros e hamster. 

➢ Havia água limpa e comida para livre demanda. 

➢ Os animais estavam em gaiolas sobrepostas, mas densidade demográfica estava 

razoável. 

➢ O ambiente estava sendo limpo no momento da visita. 

➢ Os animais estavam expostos à venda constantemente, o que possivelmente gera 

estresse a eles. 

➢ Não havia um plano de manejo para os animais, em caso de desastres. 

 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado “Loja dos pássaros São 

Judas Tadeu”, localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita 

técnica.  

➢ Foi constatado que o empreendimento não possui plano para manejo/resgate de 

animais em situações de desastres. 

➢ Além disso, os animais ficam expostos à venda durante todo o tempo, sendo que a 

circulação de pessoas é intensa e os ruídos são constantes, o que compromete a 

liberdade ambiental e emocional deles e, consequentemente, seu bem-estar. 
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➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadual 

vigentes.  

 

 

9 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como ALVORADA DOS 

PÁSSAROS. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ Essa é a maior loja que comercializa animais vivos nas dependências do Mercado 

Central. Lá estavam expostas aves e roedores. 

➢ A densidade demográfica é alta, de modo que em cada gaiola são colocados animais 

em nível muito superior ao necessário para manutenção de padrões mínimos de bem-

estar; 

➢ Em muitos vasilhames a água estava suja, comprometendo as condições nutricionais 

e sanitárias adequadas para os animais. Constatamos um hamster numa gaiola, 

desesperado em busca de água, tentando suga-la num bebedouro vazio. Apontamos o fato 

ao funcionário que, de pronto, repôs a água, de modo a saciar a sede do animal; 

➢ Algumas aves apresentavam comportamento estereotipado, debatendo-se na 

gaiola, de forma muito estressada. 

➢ Numa gaiola pequena, estavam um galo grande e uma galinha, que não tinham espaço 

para se moverem adequadamente. O galo tentava seguir seus instintos, ciscando uma 

comida que estava disponibilizada em pote alto 

➢ O empreendimento, assim como os demais situados no mesmo local, não tem plano de 

evacuação para os animais em caso de desastres, sejam eles naturais ou não. 

 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado “Alvorada dos Pássaros”, 

localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que o empreendimento não possui plano para manejo/resgate de 

animais em situações de desastres. Além disso, esse corpo técnico viu  que os animais 

alí confinados, com fins de comércio, aparentemente: (1) estão mantidos num 

ambiente inadequado; (2) recebem oferta insuficiente de água limpa; (3) são expostos 

em gaiolas cuja densidade demográfica é alta; (4) têm nível de estresse notável e 

comportamento estereotipado. 

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam os princípios e critérios 

presentes no protocolo Welfare Quality (2009). 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadal 

vigentes.  
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10 - No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, 

local onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como PET SHOP 

REPÚBLICA DE ANIMAIS. Em vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte 

situação: 

➢ A loja comercializa cães; 

➢ O lugar é pequeno e as gaiolas ficam sobrepostas 

➢ Os animais ficam de frente para o corredor onde a movimentação de pessoas é 

intensa e constante. O barulho é elevado, pois além do movimento típico do local, ao 

longo desse corredor são comercializados outros animais 

➢ A loja voluntariamente apresentou um livro, no qual é anotada a origem dos animais. O 

rapaz que nos atendeu, André Adão da Silva, afirmou que compra os animais sempre dos 

mesmos fornecedores. 
 

Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Loja República de Animais, 

localizado no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Os animais estavam acondicionados em gaiolas, expostas constantemente para o 

público. A movimentação no corredor era intensa, comprometendo o bem-estar deles. 

Fomos informados que os animais podem permanecer nas gaiolas por até uma 

semana. Face a esses fatores e, considerando-se que a loja fica dentro do Mercado 

Central, no qual o fluxo de pessoas e mercadoria é intenso, assim como o barulho, 

constatou-se que o local não era adequado para exposição e venda de animais. 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadal 

vigentes. 

 

 

11- No dia 13 de fevereiro de 2020, estivemos no Mercado Central de Belo Horizonte, local 

onde fica situado estabelecimento comercial conhecido como AVIÁRIO DEVANIR. Em 

vistoria foi constatada e/ou informada a seguinte situação: 

➢ A loja comercializa pássaros e roedores; 

➢ O lugar estava sujo e úmido. 

➢ A água disponibilizada para os animais estava suja. 

➢ Os animais estavam acumulados, em uma densidade demográfica aparentemente 

alta. 

➢ Alguns animais apresentavam comportamento estereotipado, demonstrando muito 

estresse. 

➢ O chão da gaiola estava quebrado em uma parte, piorando a qualidade ambiental 

➢ Visualizamos um pato aparentemente doente, quieto, sem penas em grande parte 

do corpo.  

➢ Fomos atendidos pela Sra. Nair de Araújo. 
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Conclusão: 

➢ Esta equipe técnica esteve no empreendimento denominado Aviário Devanir, localizado 

no Mercado Central de Belo Horizonte, onde realizou uma visita técnica.  

➢ Foi constatado que o empreendimento, assim como os demais localizados, não possuía 

plano para manejo/resgate de animais em situações de desastres.  

➢ O lugar era sujo, úmido e malcheiroso. A densidade demográfica era 

aparentemente alta e os animais ficavam expostos à venda durante todo o tempo,  no 

qual havia intensa circulação de pessoas  e os ruídos eram constantes, o que 

compromete a liberdade ambiental e emocional deles e, consequentemente, seu bem-

estar.  

➢ A maioria dos espaços e dos animais vistoriados não atendiam os princípios e critérios 

presentes no protocolo Welfare Quality (2009), significando que os animais não 

apresentavam bem-estar. 

➢ Tais situações, acima elencadas, configuram a conduta prevista no Art. 1°, inciso V da 

Lei Estadual 22.231/2016, violam o art. 225,§1º, VII, da CR/88 e a Resolução nº1.236/2018 

do CFMV; 

➢ Face ao exposto, conclui-se que o comércio de animais no estabelecimento, na forma 

como ele foi visualizado fere a legislação protetiva aos animais, constitucional e estadual 

vigentes, já que os animais estavam em condições inadequadas de bem-estar. 

 

Infere-se, também, pelos relatórios da SEMAD, que o bem-estar dos animais está 

comprometido enquanto acondicionados nas situações referidas dentro do Mercado Central. 

Ademais, como bem ressaltou a técnica, Dra. Samylla Mól, NÃO HÁ NAS LOJAS 

QUALQUER PLANO DE MANEJO/RESGATE DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES DE 

DESASTRE! 

Corroborando as avaliações constantes no relatório da PC e da SEMAD, estão os 

argumentos dispostos no laudo apresentado pelo CRMV/MG (anexado), representado no 

momento da vistoria pelos membros da Comissão de Bem-estar Animal: médica veterinária 

Fernanda Ciolfi (técnica superior de fiscalização), médica veterinária Ana Liz Ferreira Bastos 

(conselheira e também presidente da comissão supracitada) e pelo médico veterinário Lucas 

Belchior Souza de Oliveira. Seguem as conclusões do CRMV: 

1. Animais de diferentes grupos taxonômicos (aves e mamíferos), de 

diferentes espécies, diferentes hábitos, fatores estressantes e características de 

ambientação; alojados todos em gaiolas iguais, próximas e em sobreposição; 

o que pode ser considerado um fator de exposição ao estresse por não serem 

respeitadas suas particularidades e diversidade.   

2. Os cartões de identificação de espécie por gaiola estão incompletos, não 

sendo apresentadas informações sobre fornecedor/criador; data de chegada; 
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horário de alimentação; horário da água; quantidade de animais por recinto, 

etc., em todas as gaiolas. 

3. penas são muito usadas nas fantasias carnavalescas e por isso são 

frequentementes arrancadas e vendidas     

4. Observou-se uma grande concentração de animais no espaço. Devido à 

grande densidade e a variedade de espécies, não há como garantir conforto 

térmico e ambiente com fatores estressantes minimizados, tais como ruídos, 

odores, movimentos, presença de predadores, etc. Os critérios ambientais de 

conforto, como a luminosidade, temperatura e umidade relativa ideal a todos 

os animais do recinto também não podem ser garantidos. Dentro do possível, 

estes fatores não estão sendo minimizados no Mercado Central de Belo 

Horizonte, visto ainda, o intenso trânsito diário de pessoas e as consequências 

oriundas disto, características de um espaço de mercado, alimentação e 

turismo. Em um ambiente definido e climatizado, minimamente adequado 

para o comércio de animais, as pessoas presentes estariam no local com 

objetivo definido.  

5. Observou-se que aves de comportamento de solo, galinhas domésticas, 

foram alojadas em gaiolas suspensas, com o piso inadequado para o apoio, 

demonstrando fator de desconforto. As gaiolas suspensas deveriam conter 

aves menores, de comportamento de voo, respeitando a especificidade 

comportamental e minimizando o estresse do alojamento.  

6. Nem todos os animais possuíam carteiras de vacinação e alguns dos 

proprietários apresentaram desconhecimento sobre a necessidade de 

imunização dos animais.  

7.  A maioria das aves comercializadas no local, de acordo com os 

comerciantes, são provenientes de criadouros caseiros, ou seja, de procedência 

desconhecida, não possuindo documentos oficiais como a Guia de Trânsito 

Animal (GTA) ou outra documentação auditável, que comprove a sanidade 

dos animais admitidos no estabelecimento, conforme artigo 3º da Resolução 

CFMV nº 844 de 2006. 

8. A ausência das carteiras de vacinação e das GTAs demonstram a 

existência de risco potencial da transmissão de zoonoses e doenças entre os 

animais no local, não sendo assim respeitadas as premissas de saúde pública. 

9. Presença constante de ruídos de pessoas transitando pelo ambiente, que 

pode ser considerado fator estressante pois os animais necessitam de ambiente 

livre de excesso de barulho. 

10. Os proprietários dos estabelecimentos não possuem plano de evacuação 

rápida do ambiente para salvamento dos animais em caso de emergência.  

 

O CRMV-MG, por fim, ressalta que o comércio dos animais dentro do Mercado 

Central fere a Lei Municipal n° 7.852, de 1999, que proíbe entrada de animais em ambientes 

de vendas de alimentos. 
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Diante de todos os argumentos expostos por todos os técnicos acima, não há como 

se sustentar a manutenção da venda de animais vivos dentro do Mercado Central de Belo 

Horizonte, seja por afronta ao bem-estar deles, garantido pelo art. 225, §1º, inciso VII, da 

CR; art. 32 da Lei Federal nº 9.605/98; art. 1º e seguintes da Lei Estadual nº 22.231/16; pelo 

art. 30 da Lei Municipal nº 8.565/03; e pelo do art. 5º da Resolução do CFMV nº 1.236/18, seja 

pela violação ao direito à saúde, ao direito do consumidor, enfim, ao direito à vida, nos 

termos do art. 5º, caput  e inciso XXXII; dos artigos 196 e 197, bem como do art. 170, todos da 

CR/88; dos arts. 4º e 6º do CDC; dos arts. 2º e 6º da Lei nº 8.080/90; dos arts. 38 e 82, inciso 

XII do Código Estadual de Saúde; e das Leis Municipais nº 7.031/96, 7.852/99 e 8.565/03. 

 

 

3 - DOS PEDIDOS:  

 

Diante de todo o exposto, tem-se como plenamente configurados os requisitos para a 

obtenção da tutela de urgência.  

À luz do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como funda-se na necessidade de assegurar 

o pleno exercício do direito de ação, em prol da defesa a toda e qualquer lesão ou ameaça a 

direito. 

Para o exercício de direito coletivos latu sensu, o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública 

remete ao Código de Defesa do Consumidor, determinando aplicação deste, no que tange aos 

aspectos processuais. Senão, vejamos: 

 

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, 

no que for cabível, os dispositivos do título III da Lei que instituiu o Código de Defesa 

do Consumidor. 
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A presente ação possui como objeto obrigações de fazer e não fazer, sendo de tal forma 

aplicável o artigo 84 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assim como seus 

respectivos parágrafos, in verbis: 

 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. 

§ 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 

justificação prévia, citado o réu. 

 

Além disso, no pedido em causa estão plenamente configurados os requisitos para a 

obtenção da tutela antecipada de urgência. Vejamos. 

A verossimilhança das alegações é patente frente aos argumentos apresentados e aos 

documentos anexos, que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade em tratar 

adequadamente os animais que são comercializados no Mercado Central, a qual vem sendo 

solenemente ignorada pelos comerciantes de animais vivos, pela sua associação e pelo 

Município de Belo Horizonte, em flagrante descumprimento às leis federais, estaduais, 

municipais e à Constituição da República e do Estado de Minas Gerais. 

Lado outro, a situação emergencial criada pelo COVID-19, também devidamente 

comprovada acima e vivenciada por todo o mundo, não nos permite ser negligentes com a saúde 

humana e animal, eis que, mais uma vez, a natureza demonstrou que estão intimamente 

atreladas: 

As doenças transmitidas de animais para humanos estão em ascensão, à medida que o 

mundo continua a ver uma destruição sem precedentes de habitats selvagens pela 

atividade humana.39 

 

O fundado receio de dano irreparável, caso o pleito ministerial venha a ser atendido 

apenas ao final do processo, consiste na potencial morte de diversos animais, em decorrência 

 
39 MESQUITA, João Lara. Degradação Ambiental e o Novo Vírus, Correlação para Pensar. 13 de março de 

2020. Estadão. Disponível em: https://marsemfim.com.br/degradacao-ambiental-e-novo-virus-correlacao-pra-

pensar/. Acesso. 18 de março de 2020. 

 

https://marsemfim.com.br/degradacao-ambiental-e-novo-virus-correlacao-pra-pensar/
https://marsemfim.com.br/degradacao-ambiental-e-novo-virus-correlacao-pra-pensar/
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das medidas que estão sendo adotadas pelos Chefes de Poderes Públicos de suspensão das 

atividades comerciais, para evitar a contaminação e disseminação do COVID-19, a exemplo do 

Decreto Municipal nº 17.304, de 18 de março de 2020. Este suspendeu temporariamente os 

Alvarás de Localização e Funcionamento fornecidos pela Prefeitura, bem como as autorizações 

emitidas para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para 

enfrentamento da Situação de Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-

19. 

No entanto, como visto acima pelos relatórios da PC e da SEMAD os proprietários das 

lojas não possuem qualquer plano para retirada emergencial dos animais, os quais em respeito 

à CR/88, não podem ser deixados para morrer à míngua sem alimentação e água no Mercado 

Central! 

Somado ao exposto, há patente risco à saúde pública referente à possibilidade de 

contaminação de consumidores que por lá transitam e ingerem ou adquirem produtos 

alimentícios no Mercado, eis que expostos a diversos agentes patogênicos, inclusive ao próprio 

coronavírus. 

A saúde humana também está em risco com a manutenção dos animais confinados 

neste local, sem qualquer controle de origem, de doenças, adequado acompanhamento médico 

veterinário para garantir seu correto estado de saúde, como comprovado pelos relatórios da PC, 

SEMAD e CRMV, eis que inexiste qualquer barreira física ou sanitária para impedir a 

contaminação, por patógenos, zoonoses e doenças, os alimentos e pessoas que ali estão! 

Como pisado e repisado anteriormente, situações de desastres e calamidades públicas 

como inundações que acometeram o Mercado Central pelas fortes chuvas em BH e, agora, a 

proliferação do COVID-19, são cada vez mais frequentes no mundo atual a demonstrar a 

inadmissibilidade da manutenção desses animais naquele local! 

Tamanha a relevância do caso e a mobilização da sociedade para a defesa dos animais 

que permanecem confinados no Mercado Central, que a Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, por meio do Deputado Estadual Noraldino Junior, Presidente da Comissão de Bem-

Estar Animal, e o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Germano Luiz Gomes Vieira, em 
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conjunto com o Subsecretário de Fiscalização Ambiental, Robsonn Lucas da Silva, e a 

Coordenadora de Fauna e Pesca da SEMAD, Dra. Samylla Mól, apresentaram ao Ministério 

Público pedido expresso de providências no que tange à garantia da saúde e da vida dos 

animais mantidos no Mercado Central ante o Decreto Municipal nº 17.304, de 18 de março 

de 2020 (documentos anexados). 

Assim, ante a gravidade dos fatos e o risco de serem concretizados novos atos de 

crueldade contra os animais e atos que exponham a rico a saúde humana, justificado está o 

receio de ineficácia do provimento final. 

Necessário, pois, que o Poder Judiciário determine a retirada imediata destes 

animais do local, devendo os proprietários dos estabelecimentos ser compelidos a os 

encaminharem para um local seguro, com nutrição adequada, garantindo-se seu bem-

estar! 

1 - Ante o exposto, requer o Ministério Público, obedecidas as normas 

constitucionais, processuais, Federais, Estaduais e Municipais aplicáveis ao caso, em especial, 

o disposto no art. 300 do CPC; nos arts.196, 197 e 225, §1º, inciso VII, todos da CR/88; na Lei 

Federal nº 8.080/90; no CDC – Lei Federal nº 8.078/99; na Lei Estadual nº 22.231/16 ; Código 

de Saúde Estadual e nas Leis Municipais nº 7.852/99 e nº 8565/03, sejam concedidas por V. 

Exa. as seguintes medidas liminares, inaudita altera pars,  consistente nas seguintes 

obrigações: 

1.1 Obrigação de fazer: para a proteção e salvaguarda dos animais comercializados 

no Mercado Central, que têm seu bem-estar comprometido diariamente, nos termos 

comprovados pelos relatórios acostados, e que poderão estar sujeitos a novos atos de 

abuso/maus tratos e crueldade naquele local diante do Decreto Municipal nº 17.304, 

de 18 de março de 2020 , bem como para a proteção ao direito à vida, à saúde e defesa 

dos consumidores e trabalhadores que por ali transitam, que seja DETERMINADO 

aos comerciantes constantes nesta ação que PROMOVAM A RETIRADA 

IMEDIATA, a ser concluída no prazo máximo de 72horas, de TODOS os animais 

de TODAS as suas Lojas no Mercado Central que vendam, exponham a venda, 



 

50 

 

mantenham, guardem ou exerçam qualquer atividade com animais vivos no 

local, observando, além das determinações posteriores, os seguintes termos: 

a) Os animais deverão ser transportados individualmente, salvo se 

pelo tamanho e espécie for viável o transporte de mais de um 

indivíduo em segurança num mesmo local; 

b) As caixas de transporte devem ser seguras e rígidas, em tamanhos 

compatíveis com o porte do animal transportado; 

c) As caixas de transporte deverão ser fixadas de maneira adequada 

no interior do veículo, de forma a impedir colisões, impactos e 

outros acidentes durante o deslocamento; 

d) Em trajetos cuja duração exceda 1 (uma) hora, o animal deverá 

ter acesso à água e à alimentação, além de espaço adequado para 

suas necessidades fisiológicas. 

 

1.2 Obrigação de fazer: que seja DETERMINADO aos referidos comerciantes que 

apresentem em juízo, findo o prazo fixado no item 1.1, RELATÓRIOS DE 

CUMPRIMENTO DO ITEM 1.1, por loja, devendo cada lojista informar: 

 a) o número de animais existentes no seu estabelecimento e respectivas 

espécies; 

b) planejamento utilizado para a retirada de todos eles, que deverá garantir o 

seu bem-estar na evacuação e transporte até o novo abrigo, conforme item1.1;  

c) a efetiva evacuação dos animais com a respectiva data, comprovando que 

cumpriram as determinações constantes nestes pedidos; 

d) o local para onde foram encaminhados todos os animais da loja e o 

respectivo responsável pelo cuidado deles no novo abrigo (endereço e 

qualificação completos, contato telefônico do responsável e do lojista, CNPJ 

do local do novo abrigo, se for o caso); 
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e) o número efetivo de animais que foi encaminhado para os novos abrigos e 

as respectivas espécies; 

f) se houve óbito ou fuga durante os transportes, especificando e justificando 

o ocorrido; 

g) deverão comprovar, por meio do livro de registro dos animais, que o 

número de animais existentes na loja corresponde ao número de animais 

encaminhados ao novo abrigo, bem como, por anexos fotográficos, o 

cumprimento de todas as etapas das ações acima referidas; 

h) qualquer outra informação que entendam pertinentes  

 

1.3 - Obrigação de fazer: que seja DETERMINADO aos comerciantes que, 

no cumprimento dos itens anteriores, encaminhem os animais para novos abrigos que 

garantam: 

a) o recolhimento dos animais em alojamentos separados por porte, sexo e 

por condição de saúde; 

b) que permitam a exposição diária ao sol; 

c) que proporcionem enriquecimento ambiental e acesso à recreação; 

d) que mantenham a devida higienização das instalações, celas e veículos, 

mantendo o ambiente livre de infecções; 

e) que proporcionem alimentação diária, adequadas e em quantidades 

suficientes; 

f) que mantenham a disposição dos animais água potável ad libidum; 

g) que os mantenham em local confortável e livres das intempéries (sol 

excessivo e chuva, por exemplo); 

h) que mantenham os animais em ambientes que possam exercer as atividades 

próprias da sua espécie; 

i) que mantenham o devido atendimento e acompanhamento médico-

veterinário, com instrumentos, medicamentos, inclusive anestésicos, e 
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pessoas que possam exercer a assistência médica veterinária a tempo e modo 

para garantir a saúde dos animais; 

j) que os mantenham livres de medo e estresse. 

 

1.4 Obrigação de fazer: que seja DETERMINADO aos comerciantes constantes 

nessa ação que apresentem em juízo relatórios quinzenais, pelo prazo de 04 meses, 

comprovando: 

a) O registro dos animais e suas respectivas espécies encaminhados 

aos abrigos e mantidos sob sua tutela; 

b) A manutenção de seu bem estar e saúde, por meio anexos 

fotográficos, de cartões de vacina, vermifugação e atendimento 

médico-veterinário, quando necessário, dentre outras coisas; 

c) A venda de algum deles, especificando o animal e sua espécie, 

apresentando o recibo com nome completo, telefone, endereço e 

assinatura do comprador, salientando-se que emitir declaração 

falsa constitui crime de falsidade ideológica; 

d) O óbito de algum animal, justificando-o e apresentando atestado 

de médico veterinário contendo o nome e a espécie do animal, 

bem como a causa mortis, salientando-se que emitir declaração 

falsa constitui crime de falsidade ideológica; 

 

1.5 .Obrigação de Não fazer: que seja DETERMINADA, por fim, a PROIBIÇÃO 

de manutenção, guarda, exposição, venda, troca, empréstimo ou qualquer outra 

atividade com animais vivos no Mercado Central até decisão definitiva a ser 

proferida no presente caso, devendo ser imposta aos comerciantes a obrigação de 

NÃO RETORNAREM com os animais para as lojas do Mercado Central, mesmo 

após terminado o período de emergência iniciado em razão do COVID-19, ante o 

risco iminente à vida dos animais e de contaminação dos humanos, por patógenos 
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próprios animais e dos alimentos ali mantidos, garantindo-se, assim, o direito à vida 

e à saúde única, bem como a defesa dos consumidores e trabalhadores que ali 

transitam e permanecem, assim como o bem-estar animal, todos garantidos legal e 

constitucionalmente, conforme fundamentado acima. 

 

2 Requer o MP que seja determinado à SEMAD e ao IBAMA, órgãos ambientais 

competentes ante a existência de animais domésticos e silvestres exóticos no local, que 

acompanhem a evacuação e destinação dos animais aos novos abrigos, quando de sua 

retirada do Mercado Central, devendo encaminhar ao Juízo relatório sobre o correto 

cumprimento da medida pelos comerciantes de animais vivos no Mercado Central no prazo de 

05 dias; 

 

3 Requer, ainda, o MP que seja determinado, na hipótese de descumprimento da 

decisão judicial, a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser 

depositada no FUNEMP, Fundo Estadual do Ministério Público, para utilização em projetos de 

proteção aos animais domésticos na cidade de Belo Horizonte, nos termos da legislação 

aplicável, para cada um dos comerciantes (pessoas físicas e jurídicas), para a associação do 

Mercado Central Abastecimento e Serviços ou para o gestor público que deixar de cumprir, 

no prazo fixado, as medidas liminares deferidas.  

Belo Horizonte, 20 de março de 2020 
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